
اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".



منظمـــة غري ربحية وغري حكومية، تم تأسيســـه يف أســـرتاليا ويهدف إىل تعزيز 
ونرش ثقافة الّديمقراطية، كما يســـعى لتحقيق مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة 
االجتماعيـــة وإيقاف االنتهاكات يف دول اخلليج. وله احلق يف فتح فروع أخرى يف 
مناطق أخرى، ويكون له شـــخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وال يستهدف 
من نشـــاطه جـــين الربح التجاري و يســـعى معهد اخلليـــج للديمقراطية وحقوق 
اإلنســـان ألن يكون يف مصاف كربى المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنســـان 

عرب المساهمة يف تحقيق السـالم والعدالة يف دول اخلليج.
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ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
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وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".



معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان ١اليمــن: معتقــالت خارج حدود اإلنســـانية

مــــوجـــــــز

تســـتمر سلســـلة التقارير اليت يصدرها معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
لرصد حالة حقوق اإلنســـان يف اليمن منذ بدء حرب قوات التحالف عىل البلد بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية يف مـــارس 2015م ، ويقـــدم المعهد يف هـــذا التقرير 
معلومات موثقة عن نوع آخر من االنتهاكات اليت خلفتها قرابة ثمان ســـنوات من 
احلـــرب  اليت تقودها الســـعودية واإلمـــارات يف اليمن، واليت ســـقط نتيجة لها االف 
المدنيـــني وخلفـــت وضعاً إنســـانيا كارثياً وأُهـــدرت كافة احلقوق واحلريـــات العامة 

وحرمت اليمنيني من أبسط مقومات العيش الكريم.

منذ بدء العمليات العســـكرية عىل اليمن كان التواجد العسكري للقوات السعودية 
واإلماراتيـــة حارضاً عـــىل أرض كثري من المدن واجلزر والمناطق اليمنية يف ممارســـة 
أقـــرب ما تكون واحدة مـــن صور االحتالل المبارش اليت من خاللها تمت الســـيطرة 
عىل الشـــؤون العامة واســـتغالل الموارد والرثوات والتحكم الفعـــيل  يف إدارة كافة 
مقدرات تلك المدن والمناطق اليت أصبحت خاضعة بشكل كامل لقادة عسكريني 
وشخصيات سياسية سعودية وإماراتية بسطت نفوذها وسيطرتها عليها بشكل 
كامل من خالل تشـــكيالت عســـكرية وأمنية منترشة يف كافة أنحاء مدن ومناطق 
جنـــوب اليمن وبعـــض اجلزر احليويـــة ومدينة مأرب شـــماًال، فخالل ســـنوات احلرب 
ســـيطر التحالف الســـعودي اإلمارايت عىل مدينة عدن وأنشـــأوا عرشات الســـجون 
الرسية كما ســـيطروا عـــىل حرضموت وحول مطار الريان وميناء ضبه إىل ســـجون 
رسية ثم شـــبوة والـــيت حولت القوات اإلماراتية فيها منشـــأة بلحـــاف النفطية إىل 
سجن رسي ويف المهرة عطلت القوات السعودية مطار الغيضة  وجعلت منه مركزاً 
الحتجـــاز المعتقلني المناهضني لتواجدها كما أنشـــأت قـــوات الدولتني معتقالت 

وسجون رسية يف أبني ومأرب والمخا وجزيرة سقطرى.

مع مرور الوقت تعالت األصوات المنددة بســـوء الطريقة اليت تدار بها شـــؤون تلك 
المـــدن والمناطق اليت ســـيطرت عليها الســـعودية واإلمارات وتنامـــت األنباء حول 
االنتهـــاكات اليت  طالت حقوق وحريات الســـكان الذين أكـــدوا تزايد حاالت اختفاء 
بعض النشطاء. باإلضافة إىل تعرض كثري من السكان حلمالت االعتقال التعسفي 

لتظهر بعدها تقارير وتحقيقات نفذتها منظمات دولية ونشطاء حقوقيون أثمرت 
عـــن اكتشـــاف عرشات الســـجون الرسية والمعتقـــالت غري القانونية اليت أنشـــأتها 
القوات السعودية واإلماراتية و يديرها سعوديون وإماراتيون داخل اليمن تعرض 
فيها المعتقلني ألبشـــع صور امتهان الكرامة اإلنســـانية ومورســـت تجاههم أسوأ 

وسائل التعذيب اليت قد تخطر عىل عقل برش.

تحدث الســـكان عن حمالت مداهمة لمنـــازل المواطنني اآلمنني يف أوقات مختلفة 
حىت وهم نيام، مما نرش اخلوف والذعر لدى عدد من األرس خاصة األطفال والنســـاء 
الذين دوهمت مســـاكنهم واختطف أحد أفراد أرسهم، خاصة الشـــباب والناشطني 
احلقوقيني، من دون إجـــراءات قانونية وقضائية تحدد قانونية القبض من األجهزة 
القضائيـــة المرشفـــة عىل تلك المحافظـــات. يعامل هؤالء المعتقلـــني، الذين عادة 
يودعـــون يف الســـجون التابعة للســـلطة المحلية لوقت قصري ومـــن ثم ينقلون إىل 
ســـجون ومعتقـــالت رسية داخل المدن اليمنية، وبعضهـــم ينقلون خارج اليمن إىل 

سجون أبها السعودية وسجون تابعة لدولة اإلمارات  يف إرترييا وجيبويت.

من جهة ثانية استمر اإلغالق التام لكافة المنافذ الربية والمواó اجلوية لمحافظات 
ومـــدن شـــمال اليمـــن خصوصاً مطـــار صنعاء الـــدويل الرشيان الرئيـــيس التصال 
ماليـــني اليمنيـــني باخلـــارج مما اضطـــر المســـافرين اىل خـــارج اليمن عبـــور المدن 
والمناطق اخلاضعة لســـيطرة الســـعودية واإلمارات وتحديداً مدن مأرب وســـيئون 
والضالع حلج وعدن. تعرض المئات من المســـافرين لممارســـات تعسفية مختلفة 
منـــذ حلظة اقتيادهـــم إىل المعتقالت المنتـــرشة داخل المناطق اليت تســـيطر عليها 
السعودية واإلمارات وحىت ترحيل عدد منهم إىل سجون ومعتقالت داخل األرايض 
الســـعودية. وقد تكشـــفت مع األيام تفاصيل الظروف المأســـاوية اليت عايشـــوها 

بصورة يومية مع سجانيهم الذين تجردوا عن كل القيم اإلنسانية.

حـــىت وقت كتابة هـــذا التقرير ما تزال عـــرشات األرس تجهل أماكـــن تواجد أبنائها 
ومصريهم، حىت بعد البحث عنهم يف كثري من الســـجون التابعة للســـلطة المحلية. 
ويفاجـــأ األهايل بإفادات القائمني عىل تلك الســـجون بأن أبناءهم "متواجدين لدى 
قـــوات دول التحالـــف"، األمر الذي يتســـبب بالرعـــب والقلق لدى أهـــايل المعتقلني 

وخصوصـــاً األمهـــات الـــاليت عربن عـــن مصدر ذلـــك القلق واخلـــوف بالقـــول "نريد 
اإلطمئنان عىل أبنائنا ومعرفة مصريهم فهناك أشخاص ُعِرثَ عليهم مرميني بالقرب 

من مستشفيات محافظة عدن وعىل أجسادهم آثار الرضب".

معهـــد اخلليـــج للديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان أجـــرى تحقيقاً حـــول جملة من 
االنتهاكات، اليت رصدتها تقارير منظمات محلية ودولية، واليت مارستها السعودية 
واإلمـــارات يف معتقالتها وســـجونها غري القانونية المنترشة جنـــوب اليمن، وكذلك 
بالغـــات ومناشـــدات األهـــايل للمطالبـــة بالكشـــف عن مصـــري المعتقلـــني ووقف 
الممارسات التعسفية اليت طالتهم. كما اشتمل التحقيق عىل رصد ودراسة مواقف 
وشـــهادات القيـــادات المحليـــة والنشـــطاء السياســـيني واحلقوقيـــني اليت تعكس 
تجاربهم الشخصية واليت كشفوا من خاللها عن حقيقة التعسف واالنتهاكات اليت 

تقوم بها القوات اإلماراتية والسعودية والمليشيات المحلية التابعة لها.

عىل ضوء ذلك أجرى مسؤول ملف اليمن بالمعهد  عدد من اللقاءات واالتصاالت 
مع شـــهود وضحايا تعرضوا لالعتقال والتعذيب، واالســـتماع إلفادات أهايل بعض 
مـــن أولئك الضحايا والـــيت قدمت يف مجملها صورة مؤلمة لمعاناة ذوي المعتقلني 
والمختفني قرسياً وواحدة من أبشع  ممارسات  التعذيب اليت تعرض لها الضحايا 
خصوصاً أولئك الذين تحدثوا عن ممارســـات  طالتهم مبارشة أو اليت  شـــهدوا عىل 
ممارســـتها تجاه المعتقلني عىل أيدي ضباط وجنود ســـعوديني وإماراتيني وبعض 

اليمنيني العاملني يف تلك السجون والمعتقالت اليت يديرونها.

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".
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تســـتمر سلســـلة التقارير اليت يصدرها معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
لرصد حالة حقوق اإلنســـان يف اليمن منذ بدء حرب قوات التحالف عىل البلد بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية يف مـــارس 2015م ، ويقـــدم المعهد يف هـــذا التقرير 
معلومات موثقة عن نوع آخر من االنتهاكات اليت خلفتها قرابة ثمان ســـنوات من 
احلـــرب  اليت تقودها الســـعودية واإلمـــارات يف اليمن، واليت ســـقط نتيجة لها االف 
المدنيـــني وخلفـــت وضعاً إنســـانيا كارثياً وأُهـــدرت كافة احلقوق واحلريـــات العامة 

وحرمت اليمنيني من أبسط مقومات العيش الكريم.

منذ بدء العمليات العســـكرية عىل اليمن كان التواجد العسكري للقوات السعودية 
واإلماراتيـــة حارضاً عـــىل أرض كثري من المدن واجلزر والمناطق اليمنية يف ممارســـة 
أقـــرب ما تكون واحدة مـــن صور االحتالل المبارش اليت من خاللها تمت الســـيطرة 
عىل الشـــؤون العامة واســـتغالل الموارد والرثوات والتحكم الفعـــيل  يف إدارة كافة 
مقدرات تلك المدن والمناطق اليت أصبحت خاضعة بشكل كامل لقادة عسكريني 
وشخصيات سياسية سعودية وإماراتية بسطت نفوذها وسيطرتها عليها بشكل 
كامل من خالل تشـــكيالت عســـكرية وأمنية منترشة يف كافة أنحاء مدن ومناطق 
جنـــوب اليمن وبعـــض اجلزر احليويـــة ومدينة مأرب شـــماًال، فخالل ســـنوات احلرب 
ســـيطر التحالف الســـعودي اإلمارايت عىل مدينة عدن وأنشـــأوا عرشات الســـجون 
الرسية كما ســـيطروا عـــىل حرضموت وحول مطار الريان وميناء ضبه إىل ســـجون 
رسية ثم شـــبوة والـــيت حولت القوات اإلماراتية فيها منشـــأة بلحـــاف النفطية إىل 
سجن رسي ويف المهرة عطلت القوات السعودية مطار الغيضة  وجعلت منه مركزاً 
الحتجـــاز المعتقلني المناهضني لتواجدها كما أنشـــأت قـــوات الدولتني معتقالت 

وسجون رسية يف أبني ومأرب والمخا وجزيرة سقطرى.

مع مرور الوقت تعالت األصوات المنددة بســـوء الطريقة اليت تدار بها شـــؤون تلك 
المـــدن والمناطق اليت ســـيطرت عليها الســـعودية واإلمارات وتنامـــت األنباء حول 
االنتهـــاكات اليت  طالت حقوق وحريات الســـكان الذين أكـــدوا تزايد حاالت اختفاء 
بعض النشطاء. باإلضافة إىل تعرض كثري من السكان حلمالت االعتقال التعسفي 

لتظهر بعدها تقارير وتحقيقات نفذتها منظمات دولية ونشطاء حقوقيون أثمرت 
عـــن اكتشـــاف عرشات الســـجون الرسية والمعتقـــالت غري القانونية اليت أنشـــأتها 
القوات السعودية واإلماراتية و يديرها سعوديون وإماراتيون داخل اليمن تعرض 
فيها المعتقلني ألبشـــع صور امتهان الكرامة اإلنســـانية ومورســـت تجاههم أسوأ 

وسائل التعذيب اليت قد تخطر عىل عقل برش.

تحدث الســـكان عن حمالت مداهمة لمنـــازل المواطنني اآلمنني يف أوقات مختلفة 
حىت وهم نيام، مما نرش اخلوف والذعر لدى عدد من األرس خاصة األطفال والنســـاء 
الذين دوهمت مســـاكنهم واختطف أحد أفراد أرسهم، خاصة الشـــباب والناشطني 
احلقوقيني، من دون إجـــراءات قانونية وقضائية تحدد قانونية القبض من األجهزة 
القضائيـــة المرشفـــة عىل تلك المحافظـــات. يعامل هؤالء المعتقلـــني، الذين عادة 
يودعـــون يف الســـجون التابعة للســـلطة المحلية لوقت قصري ومـــن ثم ينقلون إىل 
ســـجون ومعتقـــالت رسية داخل المدن اليمنية، وبعضهـــم ينقلون خارج اليمن إىل 

سجون أبها السعودية وسجون تابعة لدولة اإلمارات  يف إرترييا وجيبويت.

من جهة ثانية استمر اإلغالق التام لكافة المنافذ الربية والمواó اجلوية لمحافظات 
ومـــدن شـــمال اليمـــن خصوصاً مطـــار صنعاء الـــدويل الرشيان الرئيـــيس التصال 
ماليـــني اليمنيـــني باخلـــارج مما اضطـــر المســـافرين اىل خـــارج اليمن عبـــور المدن 
والمناطق اخلاضعة لســـيطرة الســـعودية واإلمارات وتحديداً مدن مأرب وســـيئون 
والضالع حلج وعدن. تعرض المئات من المســـافرين لممارســـات تعسفية مختلفة 
منـــذ حلظة اقتيادهـــم إىل المعتقالت المنتـــرشة داخل المناطق اليت تســـيطر عليها 
السعودية واإلمارات وحىت ترحيل عدد منهم إىل سجون ومعتقالت داخل األرايض 
الســـعودية. وقد تكشـــفت مع األيام تفاصيل الظروف المأســـاوية اليت عايشـــوها 

بصورة يومية مع سجانيهم الذين تجردوا عن كل القيم اإلنسانية.

حـــىت وقت كتابة هـــذا التقرير ما تزال عـــرشات األرس تجهل أماكـــن تواجد أبنائها 
ومصريهم، حىت بعد البحث عنهم يف كثري من الســـجون التابعة للســـلطة المحلية. 
ويفاجـــأ األهايل بإفادات القائمني عىل تلك الســـجون بأن أبناءهم "متواجدين لدى 
قـــوات دول التحالـــف"، األمر الذي يتســـبب بالرعـــب والقلق لدى أهـــايل المعتقلني 

وخصوصـــاً األمهـــات الـــاليت عربن عـــن مصدر ذلـــك القلق واخلـــوف بالقـــول "نريد 
اإلطمئنان عىل أبنائنا ومعرفة مصريهم فهناك أشخاص ُعِرثَ عليهم مرميني بالقرب 

من مستشفيات محافظة عدن وعىل أجسادهم آثار الرضب".

معهـــد اخلليـــج للديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان أجـــرى تحقيقاً حـــول جملة من 
االنتهاكات، اليت رصدتها تقارير منظمات محلية ودولية، واليت مارستها السعودية 
واإلمـــارات يف معتقالتها وســـجونها غري القانونية المنترشة جنـــوب اليمن، وكذلك 
بالغـــات ومناشـــدات األهـــايل للمطالبـــة بالكشـــف عن مصـــري المعتقلـــني ووقف 
الممارسات التعسفية اليت طالتهم. كما اشتمل التحقيق عىل رصد ودراسة مواقف 
وشـــهادات القيـــادات المحليـــة والنشـــطاء السياســـيني واحلقوقيـــني اليت تعكس 
تجاربهم الشخصية واليت كشفوا من خاللها عن حقيقة التعسف واالنتهاكات اليت 

تقوم بها القوات اإلماراتية والسعودية والمليشيات المحلية التابعة لها.

عىل ضوء ذلك أجرى مسؤول ملف اليمن بالمعهد  عدد من اللقاءات واالتصاالت 
مع شـــهود وضحايا تعرضوا لالعتقال والتعذيب، واالســـتماع إلفادات أهايل بعض 
مـــن أولئك الضحايا والـــيت قدمت يف مجملها صورة مؤلمة لمعاناة ذوي المعتقلني 
والمختفني قرسياً وواحدة من أبشع  ممارسات  التعذيب اليت تعرض لها الضحايا 
خصوصاً أولئك الذين تحدثوا عن ممارســـات  طالتهم مبارشة أو اليت  شـــهدوا عىل 
ممارســـتها تجاه المعتقلني عىل أيدي ضباط وجنود ســـعوديني وإماراتيني وبعض 

اليمنيني العاملني يف تلك السجون والمعتقالت اليت يديرونها.

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".
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تســـتمر سلســـلة التقارير اليت يصدرها معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
لرصد حالة حقوق اإلنســـان يف اليمن منذ بدء حرب قوات التحالف عىل البلد بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية يف مـــارس 2015م ، ويقـــدم المعهد يف هـــذا التقرير 
معلومات موثقة عن نوع آخر من االنتهاكات اليت خلفتها قرابة ثمان ســـنوات من 
احلـــرب  اليت تقودها الســـعودية واإلمـــارات يف اليمن، واليت ســـقط نتيجة لها االف 
المدنيـــني وخلفـــت وضعاً إنســـانيا كارثياً وأُهـــدرت كافة احلقوق واحلريـــات العامة 

وحرمت اليمنيني من أبسط مقومات العيش الكريم.

منذ بدء العمليات العســـكرية عىل اليمن كان التواجد العسكري للقوات السعودية 
واإلماراتيـــة حارضاً عـــىل أرض كثري من المدن واجلزر والمناطق اليمنية يف ممارســـة 
أقـــرب ما تكون واحدة مـــن صور االحتالل المبارش اليت من خاللها تمت الســـيطرة 
عىل الشـــؤون العامة واســـتغالل الموارد والرثوات والتحكم الفعـــيل  يف إدارة كافة 
مقدرات تلك المدن والمناطق اليت أصبحت خاضعة بشكل كامل لقادة عسكريني 
وشخصيات سياسية سعودية وإماراتية بسطت نفوذها وسيطرتها عليها بشكل 
كامل من خالل تشـــكيالت عســـكرية وأمنية منترشة يف كافة أنحاء مدن ومناطق 
جنـــوب اليمن وبعـــض اجلزر احليويـــة ومدينة مأرب شـــماًال، فخالل ســـنوات احلرب 
ســـيطر التحالف الســـعودي اإلمارايت عىل مدينة عدن وأنشـــأوا عرشات الســـجون 
الرسية كما ســـيطروا عـــىل حرضموت وحول مطار الريان وميناء ضبه إىل ســـجون 
رسية ثم شـــبوة والـــيت حولت القوات اإلماراتية فيها منشـــأة بلحـــاف النفطية إىل 
سجن رسي ويف المهرة عطلت القوات السعودية مطار الغيضة  وجعلت منه مركزاً 
الحتجـــاز المعتقلني المناهضني لتواجدها كما أنشـــأت قـــوات الدولتني معتقالت 

وسجون رسية يف أبني ومأرب والمخا وجزيرة سقطرى.

مع مرور الوقت تعالت األصوات المنددة بســـوء الطريقة اليت تدار بها شـــؤون تلك 
المـــدن والمناطق اليت ســـيطرت عليها الســـعودية واإلمارات وتنامـــت األنباء حول 
االنتهـــاكات اليت  طالت حقوق وحريات الســـكان الذين أكـــدوا تزايد حاالت اختفاء 
بعض النشطاء. باإلضافة إىل تعرض كثري من السكان حلمالت االعتقال التعسفي 

لتظهر بعدها تقارير وتحقيقات نفذتها منظمات دولية ونشطاء حقوقيون أثمرت 
عـــن اكتشـــاف عرشات الســـجون الرسية والمعتقـــالت غري القانونية اليت أنشـــأتها 
القوات السعودية واإلماراتية و يديرها سعوديون وإماراتيون داخل اليمن تعرض 
فيها المعتقلني ألبشـــع صور امتهان الكرامة اإلنســـانية ومورســـت تجاههم أسوأ 

وسائل التعذيب اليت قد تخطر عىل عقل برش.

تحدث الســـكان عن حمالت مداهمة لمنـــازل المواطنني اآلمنني يف أوقات مختلفة 
حىت وهم نيام، مما نرش اخلوف والذعر لدى عدد من األرس خاصة األطفال والنســـاء 
الذين دوهمت مســـاكنهم واختطف أحد أفراد أرسهم، خاصة الشـــباب والناشطني 
احلقوقيني، من دون إجـــراءات قانونية وقضائية تحدد قانونية القبض من األجهزة 
القضائيـــة المرشفـــة عىل تلك المحافظـــات. يعامل هؤالء المعتقلـــني، الذين عادة 
يودعـــون يف الســـجون التابعة للســـلطة المحلية لوقت قصري ومـــن ثم ينقلون إىل 
ســـجون ومعتقـــالت رسية داخل المدن اليمنية، وبعضهـــم ينقلون خارج اليمن إىل 

سجون أبها السعودية وسجون تابعة لدولة اإلمارات  يف إرترييا وجيبويت.

من جهة ثانية استمر اإلغالق التام لكافة المنافذ الربية والمواó اجلوية لمحافظات 
ومـــدن شـــمال اليمـــن خصوصاً مطـــار صنعاء الـــدويل الرشيان الرئيـــيس التصال 
ماليـــني اليمنيـــني باخلـــارج مما اضطـــر المســـافرين اىل خـــارج اليمن عبـــور المدن 
والمناطق اخلاضعة لســـيطرة الســـعودية واإلمارات وتحديداً مدن مأرب وســـيئون 
والضالع حلج وعدن. تعرض المئات من المســـافرين لممارســـات تعسفية مختلفة 
منـــذ حلظة اقتيادهـــم إىل المعتقالت المنتـــرشة داخل المناطق اليت تســـيطر عليها 
السعودية واإلمارات وحىت ترحيل عدد منهم إىل سجون ومعتقالت داخل األرايض 
الســـعودية. وقد تكشـــفت مع األيام تفاصيل الظروف المأســـاوية اليت عايشـــوها 

بصورة يومية مع سجانيهم الذين تجردوا عن كل القيم اإلنسانية.

حـــىت وقت كتابة هـــذا التقرير ما تزال عـــرشات األرس تجهل أماكـــن تواجد أبنائها 
ومصريهم، حىت بعد البحث عنهم يف كثري من الســـجون التابعة للســـلطة المحلية. 
ويفاجـــأ األهايل بإفادات القائمني عىل تلك الســـجون بأن أبناءهم "متواجدين لدى 
قـــوات دول التحالـــف"، األمر الذي يتســـبب بالرعـــب والقلق لدى أهـــايل المعتقلني 

وخصوصـــاً األمهـــات الـــاليت عربن عـــن مصدر ذلـــك القلق واخلـــوف بالقـــول "نريد 
اإلطمئنان عىل أبنائنا ومعرفة مصريهم فهناك أشخاص ُعِرثَ عليهم مرميني بالقرب 

من مستشفيات محافظة عدن وعىل أجسادهم آثار الرضب".

معهـــد اخلليـــج للديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان أجـــرى تحقيقاً حـــول جملة من 
االنتهاكات، اليت رصدتها تقارير منظمات محلية ودولية، واليت مارستها السعودية 
واإلمـــارات يف معتقالتها وســـجونها غري القانونية المنترشة جنـــوب اليمن، وكذلك 
بالغـــات ومناشـــدات األهـــايل للمطالبـــة بالكشـــف عن مصـــري المعتقلـــني ووقف 
الممارسات التعسفية اليت طالتهم. كما اشتمل التحقيق عىل رصد ودراسة مواقف 
وشـــهادات القيـــادات المحليـــة والنشـــطاء السياســـيني واحلقوقيـــني اليت تعكس 
تجاربهم الشخصية واليت كشفوا من خاللها عن حقيقة التعسف واالنتهاكات اليت 

تقوم بها القوات اإلماراتية والسعودية والمليشيات المحلية التابعة لها.

عىل ضوء ذلك أجرى مسؤول ملف اليمن بالمعهد  عدد من اللقاءات واالتصاالت 
مع شـــهود وضحايا تعرضوا لالعتقال والتعذيب، واالســـتماع إلفادات أهايل بعض 
مـــن أولئك الضحايا والـــيت قدمت يف مجملها صورة مؤلمة لمعاناة ذوي المعتقلني 
والمختفني قرسياً وواحدة من أبشع  ممارسات  التعذيب اليت تعرض لها الضحايا 
خصوصاً أولئك الذين تحدثوا عن ممارســـات  طالتهم مبارشة أو اليت  شـــهدوا عىل 
ممارســـتها تجاه المعتقلني عىل أيدي ضباط وجنود ســـعوديني وإماراتيني وبعض 

اليمنيني العاملني يف تلك السجون والمعتقالت اليت يديرونها.

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".



معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان ٤اليمــن: معتقــالت خارج حدود اإلنســـانية

سجون سرية ومعتقالت 
خارج نطاق القانون

منـــذ العام 2016م، تابع المعهد ما أثارته بعض المنظمات المحلية والدولية بشـــأن 
قضية السجون والمعتقالت الرسية اليت تديرها السعودية واإلمارات جنوب اليمن 
والـــيت تعترب عمـــالً خارج إطار القانـــون ومخالفة رصيحة لكافـــة المواثيق واألعراف 
الدولية. فقد كشفت كثري من تقارير تلك المنظمات عدداً من احلقائق وأكدت قيام 
الســـعودية واإلمـــارات بإنشـــاء معتقالت وســـجون رسية يف مراكـــز تواجد قواتها 
العســـكرية وقامت بتحويل عدد من المنشـــآت احليوية المنترشة جنوب اليمن بما 
فيهـــا منشـــآت مدنيـــة إىل مراكـــز احتجاز رسيـــة ومعتقالت خـــارج إطـــار القانون، 
واســـتخدمت عـــدداً من الفصائل المســـلحة لتنفيـــذ حمالت اعتقال واســـعة تجاه 
الســـكان وخصوصاً النشـــطاء ممن يعارضون تواجد القوات السعودية واإلماراتية 

يف مدنهم ويناهضون سياسات إدارة شؤون مناطقهم.1

خـــالل فـــرتة التحقيـــق اليت نفذهـــا المعهـــد تأكد مـــن إنشـــاء القوات العســـكرية 
السعودية واإلماراتية لعدد كبري من المعتقالت والسجون الرسية يف (عدن ومأرب 
وشـــبوة وحرضمـــوت والمهرة وأبـــني والمخا وكذلك جزيرة ســـقطرى) واليت يتوىل 
ضباط وقادة عســـكريني سعوديني وإماراتيني إدارتها بشـــكل كامل، منها ثمانية 
سجون ومعتقالت رسية يف محافظة عدن "معتقل خور مكرس، ومعتقل معسكر 
احلزام األمين يف منطقة الربيقة، ومعتقل بري أحمد، ومعتقل معســـكر اإلنشـــاءات، 
ومعتقل معســـكر اإلســـناد والدعم، ومعتقل يف منطقة الربيقة، ومعتقل يف قرية 

الظلمات بمنطقة خلف الربيقة، ومعتقل معسكر العرشين يف كريرت." 

كما رصد إنشـــاء اإلمارات لســـجن يف مصنع بلحاف للغاز المسال بمحافظة شبوة، 
ويف محافظة المهرة أنشـــأت القوات الســـعودية معتقالً خاصاً داخل مطار الغيضة 

اليت تسيطر عليه قواتها العسكرية، باإلضافة اىل إنشاء واستحداث وإدارة سجون 
ومعتقـــالت رسيـــة أخرى يف محافظـــة حرضموت " كمعتقل الريـــان – ويقع داخل 
مطـــار الريـــان – ومعتقل ميناء الضبـــة، ومعتقل ربوة، ومعتقـــل القرص اجلمهوري، 
ومعتقل غيل بن يمني، تدار عرب ما يســـمى بقوات النخبة احلرضمية، وكذلك إنشاء 

معتقل يف جزيرة سقطرى المسمى بمعتقل جزيرة سقطرى".2

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

1 منظمة "هيومن رايتس ووتش"  اإلمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعســـفاً وأخفت 

�ح وتدرب هـــذه القوات اليت  قـــرساً عرشات األشـــخاص خـــالل عمليات أمنية ،وأكـــدت المنظمة أن اإلمارات ُتســـل
تحارب يف الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش اإلرهايب، كما تدير مركزَي احتجاز غري رسميني 
عىل األقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا باالستمرار يف احتجاز األشخاص عىل الرغم من صدور أوامر بإطالق رساحهم، 

وأخفوا أشخاصاً قرساً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمني خارج البالد.
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منـــذ العام 2016م، تابع المعهد ما أثارته بعض المنظمات المحلية والدولية بشـــأن 
قضية السجون والمعتقالت الرسية اليت تديرها السعودية واإلمارات جنوب اليمن 
والـــيت تعترب عمـــالً خارج إطار القانـــون ومخالفة رصيحة لكافـــة المواثيق واألعراف 
الدولية. فقد كشفت كثري من تقارير تلك المنظمات عدداً من احلقائق وأكدت قيام 
الســـعودية واإلمـــارات بإنشـــاء معتقالت وســـجون رسية يف مراكـــز تواجد قواتها 
العســـكرية وقامت بتحويل عدد من المنشـــآت احليوية المنترشة جنوب اليمن بما 
فيهـــا منشـــآت مدنيـــة إىل مراكـــز احتجاز رسيـــة ومعتقالت خـــارج إطـــار القانون، 
واســـتخدمت عـــدداً من الفصائل المســـلحة لتنفيـــذ حمالت اعتقال واســـعة تجاه 
الســـكان وخصوصاً النشـــطاء ممن يعارضون تواجد القوات السعودية واإلماراتية 

يف مدنهم ويناهضون سياسات إدارة شؤون مناطقهم.1

خـــالل فـــرتة التحقيـــق اليت نفذهـــا المعهـــد تأكد مـــن إنشـــاء القوات العســـكرية 
السعودية واإلماراتية لعدد كبري من المعتقالت والسجون الرسية يف (عدن ومأرب 
وشـــبوة وحرضمـــوت والمهرة وأبـــني والمخا وكذلك جزيرة ســـقطرى) واليت يتوىل 
ضباط وقادة عســـكريني سعوديني وإماراتيني إدارتها بشـــكل كامل، منها ثمانية 
سجون ومعتقالت رسية يف محافظة عدن "معتقل خور مكرس، ومعتقل معسكر 
احلزام األمين يف منطقة الربيقة، ومعتقل بري أحمد، ومعتقل معســـكر اإلنشـــاءات، 
ومعتقل معســـكر اإلســـناد والدعم، ومعتقل يف منطقة الربيقة، ومعتقل يف قرية 

الظلمات بمنطقة خلف الربيقة، ومعتقل معسكر العرشين يف كريرت." 

كما رصد إنشـــاء اإلمارات لســـجن يف مصنع بلحاف للغاز المسال بمحافظة شبوة، 
ويف محافظة المهرة أنشـــأت القوات الســـعودية معتقالً خاصاً داخل مطار الغيضة 

اليت تسيطر عليه قواتها العسكرية، باإلضافة اىل إنشاء واستحداث وإدارة سجون 
ومعتقـــالت رسيـــة أخرى يف محافظـــة حرضموت " كمعتقل الريـــان – ويقع داخل 
مطـــار الريـــان – ومعتقل ميناء الضبـــة، ومعتقل ربوة، ومعتقـــل القرص اجلمهوري، 
ومعتقل غيل بن يمني، تدار عرب ما يســـمى بقوات النخبة احلرضمية، وكذلك إنشاء 

معتقل يف جزيرة سقطرى المسمى بمعتقل جزيرة سقطرى".2

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

2 لالطالع عىل التفاصيل يرىج مراجعة تقرير هيومن رايتس ووتس 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305089

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305089
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منشآت مدنية حيوية تحولت لمعتقالت 
وسجـــون ســـــرية 

أكدت مصادر المعهد أن باإلضافة إىل عرشات الســـجون والمعتقالت اليت اتخذتها 
الســـعودية واإلمـــارات يف معســـكرات وثكنـــات قواتهـــا المنترشة عىل مســـاحات 
شاســـعة يف اليمن، أنشـــأت ســـجون ومعتقالت داخل منشـــآت مدنية حيوية بعد 
تعطيلها بشكل كامل وحرمان السكان من اخلدمات اليت كانت تقدمها. ففي أواخر 
عـــام 2017 نـــرشت الســـعودية قواتهـــا يف محافظـــة المهـــرة  احلدوديـــة مـــع ُعمان 
والســـعودية وســـيطرت عىل مطار الغيضـــة وحولته إىل مركز اعتقـــال تابع لقواتها 
العســـكرية؛ ويف حرضموت كان مطار الريان أحد المنشـــآت احليوية اليت ســـيطرت 
عليها القوات اإلماراتية وحولتها لمركز اعتقال استخدمته إلخفاء عرشات اليمنيني 
وارتكاب انتهاكات جســـمية بحقهـــم وما تزال  اإلمارات ترفـــض فتح المطار الذي 

تتخذ منه مقراً وقاعدة عسكرية لها منذ 2016م .

كان مصنع بلحاف إلنتاج الغاز المسال  يف محافظة شبوة جنوب اليمن نموذجاً آخر 
لتلـــك المنشـــآت احليوية اليت حولتهـــا دول التحالـــف إىل ثكنات عســـكرية لقواتها 
وكانت "صحيفة لوموند الفرنســـية" قد كشـــفت عن وجود ســـجن رسي يف قاعدة 
عســـكرية أقامتهـــا اإلمارات منتصف عـــام 2017 عىل جزء من حقـــل للغاز يف مدينة 
بلحـــاف جنـــوب اليمن. وتعد منشـــأة بلحاف للغـــاز الطبيعي المســـال أكرب مرشوع 
اســـتثماري يف اليمن تقدر قيمته بـ5 مليارات دوالر أمرييك، وتديره الرشكة المحلية 
اليمنية للغاز الطبيعي المســـال اليت تسّريها "توتال الفرنسية"، وتسهم فيه بنسبة 
%39.6. توقفت المنشأة عن العمل منذ األشهر األوىل للعمليات العسكرية لقوات 

دول التحالف يف اليمن يف مارس 2015م.

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".



معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان ٧اليمــن: معتقــالت خارج حدود اإلنســـانية

تهمة واحدة عقابها 
اإلخفــاء والتعــذيب

اطلـــع معهد اخلليج عىل معلومات وشـــهادات قدمها معتقلون يمنيون يف ســـجون 
السعودية واإلمارات خالل تحقيقاته، أكدت جميعها أن مناهضة التواجد السعودي 
واإلمـــارايت يف األرايض اليمنية ورفض ومناهضة سياســـات الدولتني كانت التهمة 
الوحيـــدة اليت وجهـــت لمن طالتهم حمـــالت االعتقال التعســـفي واإلخفاء القرسي 

وممارسات التعذيب يف سجون السعودية اإلماراتية ضد السكان يف اليمن.

يف أواخر عام 2017، بدأت الســـعودية بنرش قواتها يف محافظة المهرة  احلدودية مع 
ُعمان والســـعودية  وسيطرت عىل مطار الغيضة وقامت بتحويله اىل مركز اعتقال 
تابع لقواتها العســـكرية، وبحســـب الســـكان فقـــد أصبحت جميـــع المرافق العامة  
خاضعة إلدارة ســـعوديني وأن القوات اليمنية تعمل تحت إدارة سعوديني، كما أن 
كافة االنتهاكات يرتكبها أفراد وضباط سعوديني، وهو األمر الذي يتسبب يف تزايد 

استيائهم ويدفعهم لالحتجاج ومناهضة ذلك الوضع.3 

"هيومن رايتس ووتش" أكدت أن النيابة العامة تواصل إصدار أوامر اإلفراج عن 
األشـــخاص إذا لم تكن هناك أدلة كافية الحتجازهم، ولكن كثرياً ما ال ُتحرتم تلك 
األوامـــر حيث  اســـتمر احتجاز األشـــخاص الذيـــن اعتقلتهم "قوات احلـــزام األمين" 
وكانت ملفاتهم "لدى التحالف" وبحســـب شهادات بعض الذين اعُتِقلوا فإن الُتهم 
الـــيت وجهـــت إليهم تركزت عىل دعمهم ومشـــاركتهم يف حركة احتجاجات الســـكان 
المناهضة لتواجد القوات السعودية يف مدينتهم وتحكمها بقرارها وكافة مواردها، 
وأنه تم اســـُتجوابهم وتعذيبهم بناًء عىل تلك التهم ومن قبل عنارص ســـعودية وأن 
احتجازهم كان يف ســـجون غري رســـمية من بينها مطار الغيضـــة الذي ُيرشف عليه 
ضباط سعوديون. كما أن عائالت بعض المعتقلني أكدت بأن القوات السعودية قد 
أخفت أقاربهم قرساً  لمدة ترتاوح بني ثالثة وخمســـة أشـــهر بينما نقلت عددا منهم 

بشكل غري قانوين إىل السعودية ولم ُتقدم أي معلومات عن أماكنهم.4

ناشطون حقوقيون وصحفيون يمنيون عربوا أّن ما تشهده المهرة بشكل خاص 
من قمع وتعســـف تمارسه القوات السعودية ضد الســـكان وخصوصاً المعارضني 
لتواجدهم يف المدينة؛ ومن بني تلك الترصيحات رصد المعهد ما أشار إليه الكاتب 
والصحفـــي أنيـــس منصـــور، بقولـــه "إن احلراك الشـــعيب بمحافظة المهرة كشـــف 
المخطط والســـجون الرسية ووضع الســـعودية تحت حصار شعيب فاعل ومحرج" 
مؤكداً أن السعودية أصبحت يف وضع "صدامي دائم مع أبناء المهرة، وتعيش قلق 

المرشوعية بشكل دائم".

علقـــت الناشـــطة اليمنيـــة أقمـــار محمد عـــىل ممارســـات الســـعودية القمعية ضد 
المناهضني لتواجدها وسياساتها يف المهرة وأطماعها التوسعية يف اليمن بالقول: 
"عـــىل غرار الســـجون الرسيـــة اإلمارتية يف عـــدن وحرضموت، هناك ســـجون رسية 
ســـعودية يف المهـــرة تقـــوم بتغييب كل الناشـــطني والصحفيني الـــذي يفضحون 

السياسات السعودية التوسعية  يف محافظة المهرة".

ولنفي المربرات والذرائع اليت يرددها التحالف الســـعودي واإلمارايت للســـيطرة عىل 
المـــدن واجلـــزر والمناطق اليمنية بذريعة الرصاع ومســـاعدة اليمنيني واليت أصبحت 
ذرائع واهية يف اليمن قال الناشـــط بندر البكاري "إن التواجد العسكري السعودي 
يف محافظة المهرة وإنشاء قواعد عسكرية ومعسكرات وتحويل مطار الغيظة إىل 
ســـجن، ال يوجـــد له مـــربر، ألن المهرة تقـــع يف أقىص الرشق اليمين ولم تشـــهد أي 

تواجد لعنارص احلويث".

"فـــاروق'' أحـــد المتظاهريـــن الذيـــن انضمـــوا إىل تظاهـــرات االحتجـــاج الشـــعيب 
المناهـــض للوجود الســـعودي يف المهـــرة اعُتِقل يف يونيـــو  2019م عند مروره قرب 
المطار واحُتِجزَ يف سجن المطار واستجوبته عنارص يمنية تابعة للقوات السعودية 
يف البداية قبل اســـتجوابه من ِقبَل ضابط ســـعودي. يقول فاروق: "اســـُتجِوبت يف 
غرفة من قبل أحد أفراد اجليش السعودي، وعرفت أنه سعودي من ثيابه العسكرية 

ولهجتـــه. أخـــربين الضابط نفســـه أنه ســـعودي. أخـــربين أيضـــا أن يف الغرفة كامريا 
ُتصـــّورين ويمكنهـــم مشـــاهديت مبارشة يف الريـــاض. قال إنهم يعرفـــون من أكون 
ألنهـــم صّوروين يف المظاهرات وتعرفوا عىل وجهي. حاولوا إجباري عىل التوقيع عىل 
تعهـــد بأنـــين، وأي شـــخص مـــن عائليت مثل أشـــقايئ، لن نشـــارك يف أي أنشـــطة 
مناهضـــة للتحالف. رفضـــت التوقيع ألنه، كما قلت لهم، كانت مظاهراتنا ســـلمية. 
أســـاء الضابط يل بالكالم. أخذوا هاتفي عند البوابة لذا لم أســـتطع االتصال بأرسيت 

طوال ذلك الوقت لمدة ساعتني إىل ثالث ساعات".5 

ســـالم الزبريي 27عاماً قدم شـــهادة صادمة عـــن عامني من االعتقـــال دون تهمة 
ســـوى رفض سياسة اإلمارات تنقل خاللها يف سجون رسية عدة تديرها اإلمارات 
جنويب اليمن بمنشـــأة بلحاف النفطية، اليت ترشف عليها رشكة "توتال" الفرنسية، 
يف جنـــوب اليمـــن وتعـــرض خاللها ألبشـــع وســـائل التعذيب والممارســـات احلاطة 
بالكرامـــة  فيقول"عذبـــوين ألعرتف بما لم أقرتف" واسرتســـل مســـتعرًضا أســـباب 
اعتقالـــه  "يف بدايـــة األمر وجهت يل خالل التحقيق من قبل الضابط اإلمارايت تهمة 
التخابر مع دول خارجية لكن بعد عدد من جلســـات التحقيق أخربين نفس الضابط 

أن سبب اعتقايل هو رفض سياسة اإلمارات يف اليمن".

ويف شهادته اليت نرشتها اجلزيرة نت ونقلتها الكثري من القنوات والمواقع اإلخبارية 
يصف الزبريي جحيم المعتقالت اإلماراتية ووسائل التعذيب اليت يتم التعامل بها 
مـــع المعتقلـــني فيقـــول: "خالل األيـــام األوىل لالعتقال يف ســـجن منشـــأة بلحاف 
مورست علينا أنواع من التعذيب ال يمكن تخيلها من قبل جنود إماراتيني يقودهم 
ضابط يدعى أبو ســـيف اإلمارايت، واســـتمر التعذيب خالل فرتة االعتقال والتحقيق 

يف المنشأة مدة 3 أشهر".

وعـــن أســـاليب التعذيـــب يقول الزبـــريي "كانت أياما قاســـية جـــدا يف المعتقل، 
تعرضت خاللها لشـــىت أنواع التعذيب، من ضمنهـــا الصعق الكهربايئ والرضب 
بالعيص واألســـالك الكهربائية حىت أغمي عـــيلّ أكرث من مرة وكانوا يتفننون يف 

طـــرق التعذيـــب النفيس، ومـــن بينها تجريد الســـجني من مالبســـه والتكبيل 
والتعليـــق من األيدي واألرجل لســـاعات والشـــتم والرضب المـــربح عىل الوجه 

واإلغراق يف حوض ماء واحلرمان من النوم ودخول دورة المياه".6

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

3 أطلـــق ناشـــطون يمنيـــون، حملة إلكرتونية واســـعة، عـــىل مواقع التواصـــل االجتماعي لكشـــف االنتهاكات بحق 

المعتقلني يف  سجون القوات السعودية الرسية بمحافظة المهرة، واليت حولت مطار الغيظة الدويل ومناطق أخرى 
من المحافظة إىل ســـجون رسية وثكنات عســـكرية، الختطاف المعارضني  لها، واستخدام القوة لرتهيب سكانها 

الرافضني لتواجدها عىل أراضيهم.         



معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان ٨اليمــن: معتقــالت خارج حدود اإلنســـانية

اطلـــع معهد اخلليج عىل معلومات وشـــهادات قدمها معتقلون يمنيون يف ســـجون 
السعودية واإلمارات خالل تحقيقاته، أكدت جميعها أن مناهضة التواجد السعودي 
واإلمـــارايت يف األرايض اليمنية ورفض ومناهضة سياســـات الدولتني كانت التهمة 
الوحيـــدة اليت وجهـــت لمن طالتهم حمـــالت االعتقال التعســـفي واإلخفاء القرسي 

وممارسات التعذيب يف سجون السعودية اإلماراتية ضد السكان يف اليمن.

يف أواخر عام 2017، بدأت الســـعودية بنرش قواتها يف محافظة المهرة  احلدودية مع 
ُعمان والســـعودية  وسيطرت عىل مطار الغيضة وقامت بتحويله اىل مركز اعتقال 
تابع لقواتها العســـكرية، وبحســـب الســـكان فقـــد أصبحت جميـــع المرافق العامة  
خاضعة إلدارة ســـعوديني وأن القوات اليمنية تعمل تحت إدارة سعوديني، كما أن 
كافة االنتهاكات يرتكبها أفراد وضباط سعوديني، وهو األمر الذي يتسبب يف تزايد 

استيائهم ويدفعهم لالحتجاج ومناهضة ذلك الوضع.3 

"هيومن رايتس ووتش" أكدت أن النيابة العامة تواصل إصدار أوامر اإلفراج عن 
األشـــخاص إذا لم تكن هناك أدلة كافية الحتجازهم، ولكن كثرياً ما ال ُتحرتم تلك 
األوامـــر حيث  اســـتمر احتجاز األشـــخاص الذيـــن اعتقلتهم "قوات احلـــزام األمين" 
وكانت ملفاتهم "لدى التحالف" وبحســـب شهادات بعض الذين اعُتِقلوا فإن الُتهم 
الـــيت وجهـــت إليهم تركزت عىل دعمهم ومشـــاركتهم يف حركة احتجاجات الســـكان 
المناهضة لتواجد القوات السعودية يف مدينتهم وتحكمها بقرارها وكافة مواردها، 
وأنه تم اســـُتجوابهم وتعذيبهم بناًء عىل تلك التهم ومن قبل عنارص ســـعودية وأن 
احتجازهم كان يف ســـجون غري رســـمية من بينها مطار الغيضـــة الذي ُيرشف عليه 
ضباط سعوديون. كما أن عائالت بعض المعتقلني أكدت بأن القوات السعودية قد 
أخفت أقاربهم قرساً  لمدة ترتاوح بني ثالثة وخمســـة أشـــهر بينما نقلت عددا منهم 

بشكل غري قانوين إىل السعودية ولم ُتقدم أي معلومات عن أماكنهم.4

ناشطون حقوقيون وصحفيون يمنيون عربوا أّن ما تشهده المهرة بشكل خاص 
من قمع وتعســـف تمارسه القوات السعودية ضد الســـكان وخصوصاً المعارضني 
لتواجدهم يف المدينة؛ ومن بني تلك الترصيحات رصد المعهد ما أشار إليه الكاتب 
والصحفـــي أنيـــس منصـــور، بقولـــه "إن احلراك الشـــعيب بمحافظة المهرة كشـــف 
المخطط والســـجون الرسية ووضع الســـعودية تحت حصار شعيب فاعل ومحرج" 
مؤكداً أن السعودية أصبحت يف وضع "صدامي دائم مع أبناء المهرة، وتعيش قلق 

المرشوعية بشكل دائم".

علقـــت الناشـــطة اليمنيـــة أقمـــار محمد عـــىل ممارســـات الســـعودية القمعية ضد 
المناهضني لتواجدها وسياساتها يف المهرة وأطماعها التوسعية يف اليمن بالقول: 
"عـــىل غرار الســـجون الرسيـــة اإلمارتية يف عـــدن وحرضموت، هناك ســـجون رسية 
ســـعودية يف المهـــرة تقـــوم بتغييب كل الناشـــطني والصحفيني الـــذي يفضحون 

السياسات السعودية التوسعية  يف محافظة المهرة".

ولنفي المربرات والذرائع اليت يرددها التحالف الســـعودي واإلمارايت للســـيطرة عىل 
المـــدن واجلـــزر والمناطق اليمنية بذريعة الرصاع ومســـاعدة اليمنيني واليت أصبحت 
ذرائع واهية يف اليمن قال الناشـــط بندر البكاري "إن التواجد العسكري السعودي 
يف محافظة المهرة وإنشاء قواعد عسكرية ومعسكرات وتحويل مطار الغيظة إىل 
ســـجن، ال يوجـــد له مـــربر، ألن المهرة تقـــع يف أقىص الرشق اليمين ولم تشـــهد أي 

تواجد لعنارص احلويث".

"فـــاروق'' أحـــد المتظاهريـــن الذيـــن انضمـــوا إىل تظاهـــرات االحتجـــاج الشـــعيب 
المناهـــض للوجود الســـعودي يف المهـــرة اعُتِقل يف يونيـــو  2019م عند مروره قرب 
المطار واحُتِجزَ يف سجن المطار واستجوبته عنارص يمنية تابعة للقوات السعودية 
يف البداية قبل اســـتجوابه من ِقبَل ضابط ســـعودي. يقول فاروق: "اســـُتجِوبت يف 
غرفة من قبل أحد أفراد اجليش السعودي، وعرفت أنه سعودي من ثيابه العسكرية 

ولهجتـــه. أخـــربين الضابط نفســـه أنه ســـعودي. أخـــربين أيضـــا أن يف الغرفة كامريا 
ُتصـــّورين ويمكنهـــم مشـــاهديت مبارشة يف الريـــاض. قال إنهم يعرفـــون من أكون 
ألنهـــم صّوروين يف المظاهرات وتعرفوا عىل وجهي. حاولوا إجباري عىل التوقيع عىل 
تعهـــد بأنـــين، وأي شـــخص مـــن عائليت مثل أشـــقايئ، لن نشـــارك يف أي أنشـــطة 
مناهضـــة للتحالف. رفضـــت التوقيع ألنه، كما قلت لهم، كانت مظاهراتنا ســـلمية. 
أســـاء الضابط يل بالكالم. أخذوا هاتفي عند البوابة لذا لم أســـتطع االتصال بأرسيت 

طوال ذلك الوقت لمدة ساعتني إىل ثالث ساعات".5 

ســـالم الزبريي 27عاماً قدم شـــهادة صادمة عـــن عامني من االعتقـــال دون تهمة 
ســـوى رفض سياسة اإلمارات تنقل خاللها يف سجون رسية عدة تديرها اإلمارات 
جنويب اليمن بمنشـــأة بلحاف النفطية، اليت ترشف عليها رشكة "توتال" الفرنسية، 
يف جنـــوب اليمـــن وتعـــرض خاللها ألبشـــع وســـائل التعذيب والممارســـات احلاطة 
بالكرامـــة  فيقول"عذبـــوين ألعرتف بما لم أقرتف" واسرتســـل مســـتعرًضا أســـباب 
اعتقالـــه  "يف بدايـــة األمر وجهت يل خالل التحقيق من قبل الضابط اإلمارايت تهمة 
التخابر مع دول خارجية لكن بعد عدد من جلســـات التحقيق أخربين نفس الضابط 

أن سبب اعتقايل هو رفض سياسة اإلمارات يف اليمن".

ويف شهادته اليت نرشتها اجلزيرة نت ونقلتها الكثري من القنوات والمواقع اإلخبارية 
يصف الزبريي جحيم المعتقالت اإلماراتية ووسائل التعذيب اليت يتم التعامل بها 
مـــع المعتقلـــني فيقـــول: "خالل األيـــام األوىل لالعتقال يف ســـجن منشـــأة بلحاف 
مورست علينا أنواع من التعذيب ال يمكن تخيلها من قبل جنود إماراتيني يقودهم 
ضابط يدعى أبو ســـيف اإلمارايت، واســـتمر التعذيب خالل فرتة االعتقال والتحقيق 

يف المنشأة مدة 3 أشهر".

وعـــن أســـاليب التعذيـــب يقول الزبـــريي "كانت أياما قاســـية جـــدا يف المعتقل، 
تعرضت خاللها لشـــىت أنواع التعذيب، من ضمنهـــا الصعق الكهربايئ والرضب 
بالعيص واألســـالك الكهربائية حىت أغمي عـــيلّ أكرث من مرة وكانوا يتفننون يف 

طـــرق التعذيـــب النفيس، ومـــن بينها تجريد الســـجني من مالبســـه والتكبيل 
والتعليـــق من األيدي واألرجل لســـاعات والشـــتم والرضب المـــربح عىل الوجه 

واإلغراق يف حوض ماء واحلرمان من النوم ودخول دورة المياه".6

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

4 مايكل بَيج، نائب مدير قسم الرشق األوسط يف هيومن رايتس ووتش: فإن "االنتهاكات اخلطرية اليت ارتكبتها 

القوات الســـعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد ســـكان المهرة المحليني هي أمر مرعب آخر ُيضاف إىل قائمة األعمال 
غري القانونية للتحالف بقيادة السعودية يف اليمن. السعودية ُتّرض بسمعتها بشدة لدى اليمنيني عندما ُتنّفذ هذه 

الممارسات التعسفية وال ُتحاسب أحد عليها".
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اطلـــع معهد اخلليج عىل معلومات وشـــهادات قدمها معتقلون يمنيون يف ســـجون 
السعودية واإلمارات خالل تحقيقاته، أكدت جميعها أن مناهضة التواجد السعودي 
واإلمـــارايت يف األرايض اليمنية ورفض ومناهضة سياســـات الدولتني كانت التهمة 
الوحيـــدة اليت وجهـــت لمن طالتهم حمـــالت االعتقال التعســـفي واإلخفاء القرسي 

وممارسات التعذيب يف سجون السعودية اإلماراتية ضد السكان يف اليمن.

يف أواخر عام 2017، بدأت الســـعودية بنرش قواتها يف محافظة المهرة  احلدودية مع 
ُعمان والســـعودية  وسيطرت عىل مطار الغيضة وقامت بتحويله اىل مركز اعتقال 
تابع لقواتها العســـكرية، وبحســـب الســـكان فقـــد أصبحت جميـــع المرافق العامة  
خاضعة إلدارة ســـعوديني وأن القوات اليمنية تعمل تحت إدارة سعوديني، كما أن 
كافة االنتهاكات يرتكبها أفراد وضباط سعوديني، وهو األمر الذي يتسبب يف تزايد 

استيائهم ويدفعهم لالحتجاج ومناهضة ذلك الوضع.3 

"هيومن رايتس ووتش" أكدت أن النيابة العامة تواصل إصدار أوامر اإلفراج عن 
األشـــخاص إذا لم تكن هناك أدلة كافية الحتجازهم، ولكن كثرياً ما ال ُتحرتم تلك 
األوامـــر حيث  اســـتمر احتجاز األشـــخاص الذيـــن اعتقلتهم "قوات احلـــزام األمين" 
وكانت ملفاتهم "لدى التحالف" وبحســـب شهادات بعض الذين اعُتِقلوا فإن الُتهم 
الـــيت وجهـــت إليهم تركزت عىل دعمهم ومشـــاركتهم يف حركة احتجاجات الســـكان 
المناهضة لتواجد القوات السعودية يف مدينتهم وتحكمها بقرارها وكافة مواردها، 
وأنه تم اســـُتجوابهم وتعذيبهم بناًء عىل تلك التهم ومن قبل عنارص ســـعودية وأن 
احتجازهم كان يف ســـجون غري رســـمية من بينها مطار الغيضـــة الذي ُيرشف عليه 
ضباط سعوديون. كما أن عائالت بعض المعتقلني أكدت بأن القوات السعودية قد 
أخفت أقاربهم قرساً  لمدة ترتاوح بني ثالثة وخمســـة أشـــهر بينما نقلت عددا منهم 

بشكل غري قانوين إىل السعودية ولم ُتقدم أي معلومات عن أماكنهم.4

ناشطون حقوقيون وصحفيون يمنيون عربوا أّن ما تشهده المهرة بشكل خاص 
من قمع وتعســـف تمارسه القوات السعودية ضد الســـكان وخصوصاً المعارضني 
لتواجدهم يف المدينة؛ ومن بني تلك الترصيحات رصد المعهد ما أشار إليه الكاتب 
والصحفـــي أنيـــس منصـــور، بقولـــه "إن احلراك الشـــعيب بمحافظة المهرة كشـــف 
المخطط والســـجون الرسية ووضع الســـعودية تحت حصار شعيب فاعل ومحرج" 
مؤكداً أن السعودية أصبحت يف وضع "صدامي دائم مع أبناء المهرة، وتعيش قلق 

المرشوعية بشكل دائم".

علقـــت الناشـــطة اليمنيـــة أقمـــار محمد عـــىل ممارســـات الســـعودية القمعية ضد 
المناهضني لتواجدها وسياساتها يف المهرة وأطماعها التوسعية يف اليمن بالقول: 
"عـــىل غرار الســـجون الرسيـــة اإلمارتية يف عـــدن وحرضموت، هناك ســـجون رسية 
ســـعودية يف المهـــرة تقـــوم بتغييب كل الناشـــطني والصحفيني الـــذي يفضحون 

السياسات السعودية التوسعية  يف محافظة المهرة".

ولنفي المربرات والذرائع اليت يرددها التحالف الســـعودي واإلمارايت للســـيطرة عىل 
المـــدن واجلـــزر والمناطق اليمنية بذريعة الرصاع ومســـاعدة اليمنيني واليت أصبحت 
ذرائع واهية يف اليمن قال الناشـــط بندر البكاري "إن التواجد العسكري السعودي 
يف محافظة المهرة وإنشاء قواعد عسكرية ومعسكرات وتحويل مطار الغيظة إىل 
ســـجن، ال يوجـــد له مـــربر، ألن المهرة تقـــع يف أقىص الرشق اليمين ولم تشـــهد أي 

تواجد لعنارص احلويث".

"فـــاروق'' أحـــد المتظاهريـــن الذيـــن انضمـــوا إىل تظاهـــرات االحتجـــاج الشـــعيب 
المناهـــض للوجود الســـعودي يف المهـــرة اعُتِقل يف يونيـــو  2019م عند مروره قرب 
المطار واحُتِجزَ يف سجن المطار واستجوبته عنارص يمنية تابعة للقوات السعودية 
يف البداية قبل اســـتجوابه من ِقبَل ضابط ســـعودي. يقول فاروق: "اســـُتجِوبت يف 
غرفة من قبل أحد أفراد اجليش السعودي، وعرفت أنه سعودي من ثيابه العسكرية 

ولهجتـــه. أخـــربين الضابط نفســـه أنه ســـعودي. أخـــربين أيضـــا أن يف الغرفة كامريا 
ُتصـــّورين ويمكنهـــم مشـــاهديت مبارشة يف الريـــاض. قال إنهم يعرفـــون من أكون 
ألنهـــم صّوروين يف المظاهرات وتعرفوا عىل وجهي. حاولوا إجباري عىل التوقيع عىل 
تعهـــد بأنـــين، وأي شـــخص مـــن عائليت مثل أشـــقايئ، لن نشـــارك يف أي أنشـــطة 
مناهضـــة للتحالف. رفضـــت التوقيع ألنه، كما قلت لهم، كانت مظاهراتنا ســـلمية. 
أســـاء الضابط يل بالكالم. أخذوا هاتفي عند البوابة لذا لم أســـتطع االتصال بأرسيت 

طوال ذلك الوقت لمدة ساعتني إىل ثالث ساعات".5 

ســـالم الزبريي 27عاماً قدم شـــهادة صادمة عـــن عامني من االعتقـــال دون تهمة 
ســـوى رفض سياسة اإلمارات تنقل خاللها يف سجون رسية عدة تديرها اإلمارات 
جنويب اليمن بمنشـــأة بلحاف النفطية، اليت ترشف عليها رشكة "توتال" الفرنسية، 
يف جنـــوب اليمـــن وتعـــرض خاللها ألبشـــع وســـائل التعذيب والممارســـات احلاطة 
بالكرامـــة  فيقول"عذبـــوين ألعرتف بما لم أقرتف" واسرتســـل مســـتعرًضا أســـباب 
اعتقالـــه  "يف بدايـــة األمر وجهت يل خالل التحقيق من قبل الضابط اإلمارايت تهمة 
التخابر مع دول خارجية لكن بعد عدد من جلســـات التحقيق أخربين نفس الضابط 

أن سبب اعتقايل هو رفض سياسة اإلمارات يف اليمن".

ويف شهادته اليت نرشتها اجلزيرة نت ونقلتها الكثري من القنوات والمواقع اإلخبارية 
يصف الزبريي جحيم المعتقالت اإلماراتية ووسائل التعذيب اليت يتم التعامل بها 
مـــع المعتقلـــني فيقـــول: "خالل األيـــام األوىل لالعتقال يف ســـجن منشـــأة بلحاف 
مورست علينا أنواع من التعذيب ال يمكن تخيلها من قبل جنود إماراتيني يقودهم 
ضابط يدعى أبو ســـيف اإلمارايت، واســـتمر التعذيب خالل فرتة االعتقال والتحقيق 

يف المنشأة مدة 3 أشهر".

وعـــن أســـاليب التعذيـــب يقول الزبـــريي "كانت أياما قاســـية جـــدا يف المعتقل، 
تعرضت خاللها لشـــىت أنواع التعذيب، من ضمنهـــا الصعق الكهربايئ والرضب 
بالعيص واألســـالك الكهربائية حىت أغمي عـــيلّ أكرث من مرة وكانوا يتفننون يف 

طـــرق التعذيـــب النفيس، ومـــن بينها تجريد الســـجني من مالبســـه والتكبيل 
والتعليـــق من األيدي واألرجل لســـاعات والشـــتم والرضب المـــربح عىل الوجه 

واإلغراق يف حوض ماء واحلرمان من النوم ودخول دورة المياه".6

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

5 لمزيد من التفاصيل راجع تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن االنتهاكات اجلسيمة يف المهرة
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اطلـــع معهد اخلليج عىل معلومات وشـــهادات قدمها معتقلون يمنيون يف ســـجون 
السعودية واإلمارات خالل تحقيقاته، أكدت جميعها أن مناهضة التواجد السعودي 
واإلمـــارايت يف األرايض اليمنية ورفض ومناهضة سياســـات الدولتني كانت التهمة 
الوحيـــدة اليت وجهـــت لمن طالتهم حمـــالت االعتقال التعســـفي واإلخفاء القرسي 

وممارسات التعذيب يف سجون السعودية اإلماراتية ضد السكان يف اليمن.

يف أواخر عام 2017، بدأت الســـعودية بنرش قواتها يف محافظة المهرة  احلدودية مع 
ُعمان والســـعودية  وسيطرت عىل مطار الغيضة وقامت بتحويله اىل مركز اعتقال 
تابع لقواتها العســـكرية، وبحســـب الســـكان فقـــد أصبحت جميـــع المرافق العامة  
خاضعة إلدارة ســـعوديني وأن القوات اليمنية تعمل تحت إدارة سعوديني، كما أن 
كافة االنتهاكات يرتكبها أفراد وضباط سعوديني، وهو األمر الذي يتسبب يف تزايد 

استيائهم ويدفعهم لالحتجاج ومناهضة ذلك الوضع.3 

"هيومن رايتس ووتش" أكدت أن النيابة العامة تواصل إصدار أوامر اإلفراج عن 
األشـــخاص إذا لم تكن هناك أدلة كافية الحتجازهم، ولكن كثرياً ما ال ُتحرتم تلك 
األوامـــر حيث  اســـتمر احتجاز األشـــخاص الذيـــن اعتقلتهم "قوات احلـــزام األمين" 
وكانت ملفاتهم "لدى التحالف" وبحســـب شهادات بعض الذين اعُتِقلوا فإن الُتهم 
الـــيت وجهـــت إليهم تركزت عىل دعمهم ومشـــاركتهم يف حركة احتجاجات الســـكان 
المناهضة لتواجد القوات السعودية يف مدينتهم وتحكمها بقرارها وكافة مواردها، 
وأنه تم اســـُتجوابهم وتعذيبهم بناًء عىل تلك التهم ومن قبل عنارص ســـعودية وأن 
احتجازهم كان يف ســـجون غري رســـمية من بينها مطار الغيضـــة الذي ُيرشف عليه 
ضباط سعوديون. كما أن عائالت بعض المعتقلني أكدت بأن القوات السعودية قد 
أخفت أقاربهم قرساً  لمدة ترتاوح بني ثالثة وخمســـة أشـــهر بينما نقلت عددا منهم 

بشكل غري قانوين إىل السعودية ولم ُتقدم أي معلومات عن أماكنهم.4

ناشطون حقوقيون وصحفيون يمنيون عربوا أّن ما تشهده المهرة بشكل خاص 
من قمع وتعســـف تمارسه القوات السعودية ضد الســـكان وخصوصاً المعارضني 
لتواجدهم يف المدينة؛ ومن بني تلك الترصيحات رصد المعهد ما أشار إليه الكاتب 
والصحفـــي أنيـــس منصـــور، بقولـــه "إن احلراك الشـــعيب بمحافظة المهرة كشـــف 
المخطط والســـجون الرسية ووضع الســـعودية تحت حصار شعيب فاعل ومحرج" 
مؤكداً أن السعودية أصبحت يف وضع "صدامي دائم مع أبناء المهرة، وتعيش قلق 

المرشوعية بشكل دائم".

علقـــت الناشـــطة اليمنيـــة أقمـــار محمد عـــىل ممارســـات الســـعودية القمعية ضد 
المناهضني لتواجدها وسياساتها يف المهرة وأطماعها التوسعية يف اليمن بالقول: 
"عـــىل غرار الســـجون الرسيـــة اإلمارتية يف عـــدن وحرضموت، هناك ســـجون رسية 
ســـعودية يف المهـــرة تقـــوم بتغييب كل الناشـــطني والصحفيني الـــذي يفضحون 

السياسات السعودية التوسعية  يف محافظة المهرة".

ولنفي المربرات والذرائع اليت يرددها التحالف الســـعودي واإلمارايت للســـيطرة عىل 
المـــدن واجلـــزر والمناطق اليمنية بذريعة الرصاع ومســـاعدة اليمنيني واليت أصبحت 
ذرائع واهية يف اليمن قال الناشـــط بندر البكاري "إن التواجد العسكري السعودي 
يف محافظة المهرة وإنشاء قواعد عسكرية ومعسكرات وتحويل مطار الغيظة إىل 
ســـجن، ال يوجـــد له مـــربر، ألن المهرة تقـــع يف أقىص الرشق اليمين ولم تشـــهد أي 

تواجد لعنارص احلويث".

"فـــاروق'' أحـــد المتظاهريـــن الذيـــن انضمـــوا إىل تظاهـــرات االحتجـــاج الشـــعيب 
المناهـــض للوجود الســـعودي يف المهـــرة اعُتِقل يف يونيـــو  2019م عند مروره قرب 
المطار واحُتِجزَ يف سجن المطار واستجوبته عنارص يمنية تابعة للقوات السعودية 
يف البداية قبل اســـتجوابه من ِقبَل ضابط ســـعودي. يقول فاروق: "اســـُتجِوبت يف 
غرفة من قبل أحد أفراد اجليش السعودي، وعرفت أنه سعودي من ثيابه العسكرية 

ولهجتـــه. أخـــربين الضابط نفســـه أنه ســـعودي. أخـــربين أيضـــا أن يف الغرفة كامريا 
ُتصـــّورين ويمكنهـــم مشـــاهديت مبارشة يف الريـــاض. قال إنهم يعرفـــون من أكون 
ألنهـــم صّوروين يف المظاهرات وتعرفوا عىل وجهي. حاولوا إجباري عىل التوقيع عىل 
تعهـــد بأنـــين، وأي شـــخص مـــن عائليت مثل أشـــقايئ، لن نشـــارك يف أي أنشـــطة 
مناهضـــة للتحالف. رفضـــت التوقيع ألنه، كما قلت لهم، كانت مظاهراتنا ســـلمية. 
أســـاء الضابط يل بالكالم. أخذوا هاتفي عند البوابة لذا لم أســـتطع االتصال بأرسيت 

طوال ذلك الوقت لمدة ساعتني إىل ثالث ساعات".5 

ســـالم الزبريي 27عاماً قدم شـــهادة صادمة عـــن عامني من االعتقـــال دون تهمة 
ســـوى رفض سياسة اإلمارات تنقل خاللها يف سجون رسية عدة تديرها اإلمارات 
جنويب اليمن بمنشـــأة بلحاف النفطية، اليت ترشف عليها رشكة "توتال" الفرنسية، 
يف جنـــوب اليمـــن وتعـــرض خاللها ألبشـــع وســـائل التعذيب والممارســـات احلاطة 
بالكرامـــة  فيقول"عذبـــوين ألعرتف بما لم أقرتف" واسرتســـل مســـتعرًضا أســـباب 
اعتقالـــه  "يف بدايـــة األمر وجهت يل خالل التحقيق من قبل الضابط اإلمارايت تهمة 
التخابر مع دول خارجية لكن بعد عدد من جلســـات التحقيق أخربين نفس الضابط 

أن سبب اعتقايل هو رفض سياسة اإلمارات يف اليمن".

ويف شهادته اليت نرشتها اجلزيرة نت ونقلتها الكثري من القنوات والمواقع اإلخبارية 
يصف الزبريي جحيم المعتقالت اإلماراتية ووسائل التعذيب اليت يتم التعامل بها 
مـــع المعتقلـــني فيقـــول: "خالل األيـــام األوىل لالعتقال يف ســـجن منشـــأة بلحاف 
مورست علينا أنواع من التعذيب ال يمكن تخيلها من قبل جنود إماراتيني يقودهم 
ضابط يدعى أبو ســـيف اإلمارايت، واســـتمر التعذيب خالل فرتة االعتقال والتحقيق 

يف المنشأة مدة 3 أشهر".

وعـــن أســـاليب التعذيـــب يقول الزبـــريي "كانت أياما قاســـية جـــدا يف المعتقل، 
تعرضت خاللها لشـــىت أنواع التعذيب، من ضمنهـــا الصعق الكهربايئ والرضب 
بالعيص واألســـالك الكهربائية حىت أغمي عـــيلّ أكرث من مرة وكانوا يتفننون يف 

طـــرق التعذيـــب النفيس، ومـــن بينها تجريد الســـجني من مالبســـه والتكبيل 
والتعليـــق من األيدي واألرجل لســـاعات والشـــتم والرضب المـــربح عىل الوجه 

واإلغراق يف حوض ماء واحلرمان من النوم ودخول دورة المياه".6

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

6 الزبريي من ســـكان محافظة شـــبوة، وكان يشـــغل منصب رئيس هيئة "الرقابة والتفتيش" يف مجلس "احلراك 

الثـــوري اجلنويب"، وهو أيضا عضو المكتب الســـيايس للمجلس "لمزيد مـــن التفاصيل راجع تقرير المنظمة اليمنية 
 https://mwatana.org/in-the-darkness مواطنة حلقوق اإلنسان

https://mwatana.org/in-the-darkness
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ما الذي يحدث في 
تلك المعتقــــــالت 

وفـــق المعلومـــات الـــيت رصدها المعهـــد وتحقق منهـــا فإن المعتقلون يف ســـجون 
الســـعودية واإلمـــارات يواجهون أســـوأ حـــاالت القهـــر والمعاملة المهينـــة واحلاطة 
بالكرامـــة والتعذيـــب الـــذي ال يتصـــوره عقل بـــرش. كانت فـــرتات االعتقـــال تمثل 
للمعتقلـــني رحلـــة طويلة من األلم والمعاناة النفســـية واجلســـدية الـــيت ال يحتملها 
إنســـان حيث تبدأ من حلظة االعتقال وتنتهي برمي العرشات منهم شـــبه موىت أمام 
المستشفيات أو باإلفراج دون أن يفهموا ما هو الذنب الذي اقرتفوه لينالوا كل هذا 
العنف النفيس واجلســـدي الذي يقيض عىل ما تبقى من ســـنوات حياتهم وينعكس 

مأساة عىل أهاليهم ومن حولهم.

بحســـب المعلومـــات الـــيت توفـــرت للمعهد وبحســـب إفـــادات المعتقلـــني واآلثار 
الظاهرة عىل أجساد المفرج عنهم فقد تعددت وسائل التعذيب النفيس واجلسدي، 

ويمكن حرص نتائج التحقيقات اليت قمنا بها  يف الوسائل التالية:

- الركل باألرجل والصفع عىل الوجه.
المـــاء واألكل لفـــرتات  - احلرمـــان مـــن 

طويلة
- الـــرضب بالســـياط والعيص وأســـالك 

الكهرباء 
- الصعق بالكهرباء

- احلرق بالسجائر
- التعليق رأساً عىل عقب 

األيـــدي  مـــن  والتعليـــق  والتكبيـــل   -
واألرجل لساعات 

- رضب األطراف بالمطارق
- احلرمان من النوم 

- احلرمان من دخول دورات المياه

- اســـتخدام األلفـــاظ المهينـــة "النابيـــة 
واجلنسية"  

- اإلغراق يف أحواض الماء 
- اإلجبار عىل رشب البول

- اإلجبار عىل التعري
- المنع من ممارسة الشعائر

الســــــــــعودي  للعلـــم  الســـــــــــجود   -
واإلمارايت

- االعتداء اجلنيس واالغتصاب
- ادخـــال العـــيص واألدوات احلديدية يف 

األجساد.
- التهديد باالعتقـــــــال واالعتداء اجلنيس 

عىل األقارب 

اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

7  لمزيد من المعلومات الرجوع لتحقيقات وكالة اسوشـــيتد برس عن فضائح الســـجون اإلماراتية يف اليمن عىل 

الرابط وكالة "أسوشيتد برس
https://apnews.com/amp/7994b4508e9c4a5eaf8a1cca9f20322f?__twitter_impression=true
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

8 لالطـــالع عـــىل التفاصيـــل يمكن البحث عـــن عرشات المواقـــع والقنـــوات االخبارية اليت نـــرشت تفاصيل افادة 

المعتقل السابق يف سجون اإلمارات عادل احلسين.

9 حرضمـــوت – جنـــوب اليمن - مطار الريان الدويل ثالث أكرب مطار يف اليمن بعد مطارَْي صنعاء بالعاصمة وعدن، 

وللمطار أهمية كبرية للمواطنني من جانب اقتصادي.

10 "يف العتمـــة" تقريـــر منظمة مواطنة اليمنية وقائع االعتقال التعســـفي والتعذيـــب مايو 2016م – ابريل 2020م 
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

معتقالت وضحايا 
خارج حدود اإلنسانية

افتتح أمجد حديثه المؤلم، مع مسؤول ملف اليمن يف معهد اخلليج للديمقراطية 
وحقوق اإلنســـان، عن فرتة اعتقاله يف سجون اإلمارات خالل الفرتة من14سبتمرب 
وحـــىت 8 نوفمرب 2019م بهذه العبارة قائًال "مـــا يفعله اإلماراتيون بالمعتقلني خارج 
حدود اإلنســـانية". أمجد المنصوري 36 ســـنة أحد سكان مدينة عدن، شاب يحمل 
شهادة جامعية يف احلقوق ويعمل يف أحد المحالت التجارية بالمدينة يروي تفاصيل 
اعتقاله فيقول "الســـاعة التاســـعة تقريباً، وهو موعد عوديت للبيت، وصلت للشارع 
الذي أســـكن فيه وقبل أن أقرتب من العمارة اليت تقع فيها شـــقيت  وجدت نفيس 
محاطاً بثالثة مدنيني أحدهم أمسك يدي واقتادوين إىل سيارتهم اليت كانوا بجانبها 
وأخذوين من دون أي مقدمات ســـوى "ســـتأيت معنا وسرنجعك إىل بيتك ال تخف" 

ومنذ تلك اللحظة لم أرَ طفليت الوحيدة وزوجيت وأهيل إال بعد أكرث من  55 يوماً.

عن ليلة االعتقال يقول محمد، وهو أخ زوجة أمجد، "كنت يف ذلك اليوم يف المكتبة 
اليت أملكها، كانت الساعة احلادية عرشة مساء عندما بدأت أخيت زوجة أمجد تتصل 
يب وهـــي قلقـــة عىل زوجها فلم يســـبق أن تأخر بـــدون أن يتصل بهـــا، وكان هاتفه 
مغلقـــاً بعد آخر اتصال تلقته منه يســـألها ماذا يحرض لهـــا وللطفلة عند عودته من 
المحـــل الـــذي يعمـــل فيـــه. ويضيف محمد لـــم نرتك مكانـــاً وال شـــخصاً نعرفه إال 
وســـألناه عن أمجد ولم نلَق جواباً ولم يخربنا عنه أحد. كان بحثنا عنه مســـتمراً وقد  
أســـعفنا زوجة أمجد مرتني من آثار حزنها عىل زوجها الذي ال تعلم مكانه وهل هو 
يح أو ميت. ويف صباح اليوم الســـادس منـــذ اختفاء أمجد تلقت زوجته اتصاًال من 
شـــخص قـــال لهـــا ال تبحيث عنه وال تتعيب نفســـك هو مســـجون عنـــد اإلماراتيني 

وسوف يرجع للبيت بعد أن ينهوا التحقيق معه".

55 يوماً من التعذيب والقهر
يقول أمجد عن رحلته المأساوية بمعتقالت اإلمارات "يف تلك الليلة أوصلين الذين 
أخـــذوين من الشـــارع إىل جهـــة أمنية عرفت فيما بعد أنه قســـم رشطـــة المنصورة، 
وأودعوين يف حجز القســـم وبعد منتصف ليل ذلك اليوم تم نقيل إىل ســـجن خارج 
المدينة. تفاجأت حينما وصلت أن من استلمين هناك كانوا إماراتيني وأودعوين يف 

غرفة وحيدا لمدة ثالثة أيام لم يتحدث معي خاللها أحد.. رصخت كثرياً: ما هو ذنيب؟ 
مـــاذا فعلت؟ أســـألكم بالله أرجعوين إىل بييت، أريد أن أعـــرف ما هي التهمة اليت تم 

اعتقايل ألجلها.

كانت نفســـييت منهـــارة يف اليوم الرابع عندما فتح باب الغرفة شـــخصني إماراتيني 
يرتديـــان بذلتيهما العســـكريتني، قامـــا بصفعي عىل وجهي مبـــارشة وركيل يف كل 
منطقة من جســـمي واســـتمرا يف الصفع والركل حىت أوصلوين لغرفة يف نهاية ممر 
متصـــل بالغرفة اليت كنت فيها. عند وصويل إليهـــا كان أنفي وفمي يزنفان دماً ولم 
أشـــعر إال عندما سمعت صوت شـــخص واقف يف منتصف الغرفة وهو يقول لهما 
"ال تستعجلوا عىل ابن الكلب خلوه وانتظروا عند الباب" وبدأ التحقيق معي وكانت 

أول مرة يتحدث فيها معي شخص منذ ثالثة أيام..

المطالبة بحياة افضل تهميت الوحيدة 
يقـــول أمجد يف وصـــف جحيم فرتة اعتقاله: اســـتمرت التحقيقـــات معي ولم تكن 
توجـــه يل أي تهمـــة محـــددة وكل مـــا فهمته أن اعتقـــايل كان عقاباً لمشـــاركيت يف 
احتجاجات عدن المناهضة للتواجد اإلمارايت وســـوء إدارتها لشـــؤون المدينة. كنت 
واحداً من غالبية الذين تزايدت معاناتهم بعد سيطرة اإلمارات عىل عدن وكنا نأمل 
يف حياة أفضل، فســـئلت أكرث من مرة عن من كان معي من الشـــباب ومن يمولنا 
وكنت أقول أين اعتربتها مظاهرات ليســـت كرهاً يف اإلمارات وأن مشـــاركيت فيها 
كانـــت عفويـــة، فيقومون برضيب بســـوط ما تـــزال عالماته ظاهرة عـــىل كل أنحاء 
جسمي  ويتلفظون عين بأقذر األلفاظ، وتنتهي جلسات التحقيق بتعليقي بعد ربط 
اليديـــن والرجلـــني عىل عمود لمدة تصل أحياناً ألكرث من أربع أو خمس ســـاعات، أو 

بجعيل أقوم بتنظيف القذارة من دورات المياه وبعض زنزانات المعتقلني.. 

سنحرق ابنتك وزوجتك وكل اهلك 
يقـــول أمجد "يف أحـــد األيام أُِخذت لغرفة أخرى غري غرفـــة التحقيق اليت كان يجري 
التحقيـــق معي فيها عـــادة، وكان فيها اثنني من اإلماراتيني أحدهما بزي مدين قال 
يل "أنت من أحرقت العلم اإلمارايت يف المظاهرات" فأقسمت لهما بكل األيمان أين 
لـــم أحـــرق العلم وبـــدأوا يف ركيل ورضيب عىل وجهي وقال يل أحدهـــم باحلرف الواحد 

"ســـنحرق زوجتك وبنتك وكل أهلك كما أحرقت العلـــم" . وبعد أن اكتفوا مين جاءوا 
بالعلـــم اإلمارايت ووضعوه عىل رأيس وقالوا يل إذا ســـقط من فوق رأســـك ســـنحرض 
ابنتك ونحرقها أمامك كنت اتألم كثرياً من الرضب واللكم ولكين كنت خائفاً أن يسقط 
العلم عن رأيس ولم أتمكن من التحمل لوقت طويل فســـقطت مغشـــياً عيلّ ولم أدرِ 
بنفيس إال وأنا يف زنزانة منفردة وضعوا يل فيها بعض الطعام الذي ال تأكله الكالب."

تمنيت الموت 
بهذه العبارة يختتم أمجد شهادته عن ما حلق به خالل فرتة اعتقاله فيقول " فقدت 
األمل يف اخلروج من السجن وتزايد ألمي كلّما فكرت أين لن أرى لمار ابنيت وزوجيت 
وأهيل، وتمنيت الموت يف كل حلظة كما لم يتمناه أحد. يف يوم خرويج تم ربط عيين 
وإخرايج من الســـجن ووضعوين يف ســـيارة واعتقدت حينها أنه سيتم نقيل لسجن 
آخـــر ولكن توقفت الســـيارة وتم إنزايل منها  بعد منتصف الليـــل بالقرب من جولة 
"كالتكس" يف مدينة عدن. أدركت حينها أنه أطلق رسايح، و منذ ذلك اليوم أصبحت 
حيـــايت ســـيئة للغايـــة وآالم العذاب الـــيت عشـــتها يف المعتقل تعيـــش معي حلظة 
بلحظة وحىت العمل الذي كنت أعيش وأرسيت منه لم يسمح يل صاحب المحل بأن 

أعود إليه خوفاً عىل نفسه". 
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".
افتتح أمجد حديثه المؤلم، مع مسؤول ملف اليمن يف معهد اخلليج للديمقراطية 
وحقوق اإلنســـان، عن فرتة اعتقاله يف سجون اإلمارات خالل الفرتة من14سبتمرب 
وحـــىت 8 نوفمرب 2019م بهذه العبارة قائًال "مـــا يفعله اإلماراتيون بالمعتقلني خارج 
حدود اإلنســـانية". أمجد المنصوري 36 ســـنة أحد سكان مدينة عدن، شاب يحمل 
شهادة جامعية يف احلقوق ويعمل يف أحد المحالت التجارية بالمدينة يروي تفاصيل 
اعتقاله فيقول "الســـاعة التاســـعة تقريباً، وهو موعد عوديت للبيت، وصلت للشارع 
الذي أســـكن فيه وقبل أن أقرتب من العمارة اليت تقع فيها شـــقيت  وجدت نفيس 
محاطاً بثالثة مدنيني أحدهم أمسك يدي واقتادوين إىل سيارتهم اليت كانوا بجانبها 
وأخذوين من دون أي مقدمات ســـوى "ســـتأيت معنا وسرنجعك إىل بيتك ال تخف" 

ومنذ تلك اللحظة لم أرَ طفليت الوحيدة وزوجيت وأهيل إال بعد أكرث من  55 يوماً.

عن ليلة االعتقال يقول محمد، وهو أخ زوجة أمجد، "كنت يف ذلك اليوم يف المكتبة 
اليت أملكها، كانت الساعة احلادية عرشة مساء عندما بدأت أخيت زوجة أمجد تتصل 
يب وهـــي قلقـــة عىل زوجها فلم يســـبق أن تأخر بـــدون أن يتصل بهـــا، وكان هاتفه 
مغلقـــاً بعد آخر اتصال تلقته منه يســـألها ماذا يحرض لهـــا وللطفلة عند عودته من 
المحـــل الـــذي يعمـــل فيـــه. ويضيف محمد لـــم نرتك مكانـــاً وال شـــخصاً نعرفه إال 
وســـألناه عن أمجد ولم نلَق جواباً ولم يخربنا عنه أحد. كان بحثنا عنه مســـتمراً وقد  
أســـعفنا زوجة أمجد مرتني من آثار حزنها عىل زوجها الذي ال تعلم مكانه وهل هو 
يح أو ميت. ويف صباح اليوم الســـادس منـــذ اختفاء أمجد تلقت زوجته اتصاًال من 
شـــخص قـــال لهـــا ال تبحيث عنه وال تتعيب نفســـك هو مســـجون عنـــد اإلماراتيني 

وسوف يرجع للبيت بعد أن ينهوا التحقيق معه".

55 يوماً من التعذيب والقهر
يقول أمجد عن رحلته المأساوية بمعتقالت اإلمارات "يف تلك الليلة أوصلين الذين 
أخـــذوين من الشـــارع إىل جهـــة أمنية عرفت فيما بعد أنه قســـم رشطـــة المنصورة، 
وأودعوين يف حجز القســـم وبعد منتصف ليل ذلك اليوم تم نقيل إىل ســـجن خارج 
المدينة. تفاجأت حينما وصلت أن من استلمين هناك كانوا إماراتيني وأودعوين يف 

غرفة وحيدا لمدة ثالثة أيام لم يتحدث معي خاللها أحد.. رصخت كثرياً: ما هو ذنيب؟ 
مـــاذا فعلت؟ أســـألكم بالله أرجعوين إىل بييت، أريد أن أعـــرف ما هي التهمة اليت تم 

اعتقايل ألجلها.

كانت نفســـييت منهـــارة يف اليوم الرابع عندما فتح باب الغرفة شـــخصني إماراتيني 
يرتديـــان بذلتيهما العســـكريتني، قامـــا بصفعي عىل وجهي مبـــارشة وركيل يف كل 
منطقة من جســـمي واســـتمرا يف الصفع والركل حىت أوصلوين لغرفة يف نهاية ممر 
متصـــل بالغرفة اليت كنت فيها. عند وصويل إليهـــا كان أنفي وفمي يزنفان دماً ولم 
أشـــعر إال عندما سمعت صوت شـــخص واقف يف منتصف الغرفة وهو يقول لهما 
"ال تستعجلوا عىل ابن الكلب خلوه وانتظروا عند الباب" وبدأ التحقيق معي وكانت 

أول مرة يتحدث فيها معي شخص منذ ثالثة أيام..

المطالبة بحياة افضل تهميت الوحيدة 
يقـــول أمجد يف وصـــف جحيم فرتة اعتقاله: اســـتمرت التحقيقـــات معي ولم تكن 
توجـــه يل أي تهمـــة محـــددة وكل مـــا فهمته أن اعتقـــايل كان عقاباً لمشـــاركيت يف 
احتجاجات عدن المناهضة للتواجد اإلمارايت وســـوء إدارتها لشـــؤون المدينة. كنت 
واحداً من غالبية الذين تزايدت معاناتهم بعد سيطرة اإلمارات عىل عدن وكنا نأمل 
يف حياة أفضل، فســـئلت أكرث من مرة عن من كان معي من الشـــباب ومن يمولنا 
وكنت أقول أين اعتربتها مظاهرات ليســـت كرهاً يف اإلمارات وأن مشـــاركيت فيها 
كانـــت عفويـــة، فيقومون برضيب بســـوط ما تـــزال عالماته ظاهرة عـــىل كل أنحاء 
جسمي  ويتلفظون عين بأقذر األلفاظ، وتنتهي جلسات التحقيق بتعليقي بعد ربط 
اليديـــن والرجلـــني عىل عمود لمدة تصل أحياناً ألكرث من أربع أو خمس ســـاعات، أو 

بجعيل أقوم بتنظيف القذارة من دورات المياه وبعض زنزانات المعتقلني.. 

سنحرق ابنتك وزوجتك وكل اهلك 
يقـــول أمجد "يف أحـــد األيام أُِخذت لغرفة أخرى غري غرفـــة التحقيق اليت كان يجري 
التحقيـــق معي فيها عـــادة، وكان فيها اثنني من اإلماراتيني أحدهما بزي مدين قال 
يل "أنت من أحرقت العلم اإلمارايت يف المظاهرات" فأقسمت لهما بكل األيمان أين 
لـــم أحـــرق العلم وبـــدأوا يف ركيل ورضيب عىل وجهي وقال يل أحدهـــم باحلرف الواحد 

"ســـنحرق زوجتك وبنتك وكل أهلك كما أحرقت العلـــم" . وبعد أن اكتفوا مين جاءوا 
بالعلـــم اإلمارايت ووضعوه عىل رأيس وقالوا يل إذا ســـقط من فوق رأســـك ســـنحرض 
ابنتك ونحرقها أمامك كنت اتألم كثرياً من الرضب واللكم ولكين كنت خائفاً أن يسقط 
العلم عن رأيس ولم أتمكن من التحمل لوقت طويل فســـقطت مغشـــياً عيلّ ولم أدرِ 
بنفيس إال وأنا يف زنزانة منفردة وضعوا يل فيها بعض الطعام الذي ال تأكله الكالب."

تمنيت الموت 
بهذه العبارة يختتم أمجد شهادته عن ما حلق به خالل فرتة اعتقاله فيقول " فقدت 
األمل يف اخلروج من السجن وتزايد ألمي كلّما فكرت أين لن أرى لمار ابنيت وزوجيت 
وأهيل، وتمنيت الموت يف كل حلظة كما لم يتمناه أحد. يف يوم خرويج تم ربط عيين 
وإخرايج من الســـجن ووضعوين يف ســـيارة واعتقدت حينها أنه سيتم نقيل لسجن 
آخـــر ولكن توقفت الســـيارة وتم إنزايل منها  بعد منتصف الليـــل بالقرب من جولة 
"كالتكس" يف مدينة عدن. أدركت حينها أنه أطلق رسايح، و منذ ذلك اليوم أصبحت 
حيـــايت ســـيئة للغايـــة وآالم العذاب الـــيت عشـــتها يف المعتقل تعيـــش معي حلظة 
بلحظة وحىت العمل الذي كنت أعيش وأرسيت منه لم يسمح يل صاحب المحل بأن 

أعود إليه خوفاً عىل نفسه". 
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".
افتتح أمجد حديثه المؤلم، مع مسؤول ملف اليمن يف معهد اخلليج للديمقراطية 
وحقوق اإلنســـان، عن فرتة اعتقاله يف سجون اإلمارات خالل الفرتة من14سبتمرب 
وحـــىت 8 نوفمرب 2019م بهذه العبارة قائًال "مـــا يفعله اإلماراتيون بالمعتقلني خارج 
حدود اإلنســـانية". أمجد المنصوري 36 ســـنة أحد سكان مدينة عدن، شاب يحمل 
شهادة جامعية يف احلقوق ويعمل يف أحد المحالت التجارية بالمدينة يروي تفاصيل 
اعتقاله فيقول "الســـاعة التاســـعة تقريباً، وهو موعد عوديت للبيت، وصلت للشارع 
الذي أســـكن فيه وقبل أن أقرتب من العمارة اليت تقع فيها شـــقيت  وجدت نفيس 
محاطاً بثالثة مدنيني أحدهم أمسك يدي واقتادوين إىل سيارتهم اليت كانوا بجانبها 
وأخذوين من دون أي مقدمات ســـوى "ســـتأيت معنا وسرنجعك إىل بيتك ال تخف" 

ومنذ تلك اللحظة لم أرَ طفليت الوحيدة وزوجيت وأهيل إال بعد أكرث من  55 يوماً.

عن ليلة االعتقال يقول محمد، وهو أخ زوجة أمجد، "كنت يف ذلك اليوم يف المكتبة 
اليت أملكها، كانت الساعة احلادية عرشة مساء عندما بدأت أخيت زوجة أمجد تتصل 
يب وهـــي قلقـــة عىل زوجها فلم يســـبق أن تأخر بـــدون أن يتصل بهـــا، وكان هاتفه 
مغلقـــاً بعد آخر اتصال تلقته منه يســـألها ماذا يحرض لهـــا وللطفلة عند عودته من 
المحـــل الـــذي يعمـــل فيـــه. ويضيف محمد لـــم نرتك مكانـــاً وال شـــخصاً نعرفه إال 
وســـألناه عن أمجد ولم نلَق جواباً ولم يخربنا عنه أحد. كان بحثنا عنه مســـتمراً وقد  
أســـعفنا زوجة أمجد مرتني من آثار حزنها عىل زوجها الذي ال تعلم مكانه وهل هو 
يح أو ميت. ويف صباح اليوم الســـادس منـــذ اختفاء أمجد تلقت زوجته اتصاًال من 
شـــخص قـــال لهـــا ال تبحيث عنه وال تتعيب نفســـك هو مســـجون عنـــد اإلماراتيني 

وسوف يرجع للبيت بعد أن ينهوا التحقيق معه".

55 يوماً من التعذيب والقهر
يقول أمجد عن رحلته المأساوية بمعتقالت اإلمارات "يف تلك الليلة أوصلين الذين 
أخـــذوين من الشـــارع إىل جهـــة أمنية عرفت فيما بعد أنه قســـم رشطـــة المنصورة، 
وأودعوين يف حجز القســـم وبعد منتصف ليل ذلك اليوم تم نقيل إىل ســـجن خارج 
المدينة. تفاجأت حينما وصلت أن من استلمين هناك كانوا إماراتيني وأودعوين يف 

غرفة وحيدا لمدة ثالثة أيام لم يتحدث معي خاللها أحد.. رصخت كثرياً: ما هو ذنيب؟ 
مـــاذا فعلت؟ أســـألكم بالله أرجعوين إىل بييت، أريد أن أعـــرف ما هي التهمة اليت تم 

اعتقايل ألجلها.

كانت نفســـييت منهـــارة يف اليوم الرابع عندما فتح باب الغرفة شـــخصني إماراتيني 
يرتديـــان بذلتيهما العســـكريتني، قامـــا بصفعي عىل وجهي مبـــارشة وركيل يف كل 
منطقة من جســـمي واســـتمرا يف الصفع والركل حىت أوصلوين لغرفة يف نهاية ممر 
متصـــل بالغرفة اليت كنت فيها. عند وصويل إليهـــا كان أنفي وفمي يزنفان دماً ولم 
أشـــعر إال عندما سمعت صوت شـــخص واقف يف منتصف الغرفة وهو يقول لهما 
"ال تستعجلوا عىل ابن الكلب خلوه وانتظروا عند الباب" وبدأ التحقيق معي وكانت 

أول مرة يتحدث فيها معي شخص منذ ثالثة أيام..

المطالبة بحياة افضل تهميت الوحيدة 
يقـــول أمجد يف وصـــف جحيم فرتة اعتقاله: اســـتمرت التحقيقـــات معي ولم تكن 
توجـــه يل أي تهمـــة محـــددة وكل مـــا فهمته أن اعتقـــايل كان عقاباً لمشـــاركيت يف 
احتجاجات عدن المناهضة للتواجد اإلمارايت وســـوء إدارتها لشـــؤون المدينة. كنت 
واحداً من غالبية الذين تزايدت معاناتهم بعد سيطرة اإلمارات عىل عدن وكنا نأمل 
يف حياة أفضل، فســـئلت أكرث من مرة عن من كان معي من الشـــباب ومن يمولنا 
وكنت أقول أين اعتربتها مظاهرات ليســـت كرهاً يف اإلمارات وأن مشـــاركيت فيها 
كانـــت عفويـــة، فيقومون برضيب بســـوط ما تـــزال عالماته ظاهرة عـــىل كل أنحاء 
جسمي  ويتلفظون عين بأقذر األلفاظ، وتنتهي جلسات التحقيق بتعليقي بعد ربط 
اليديـــن والرجلـــني عىل عمود لمدة تصل أحياناً ألكرث من أربع أو خمس ســـاعات، أو 

بجعيل أقوم بتنظيف القذارة من دورات المياه وبعض زنزانات المعتقلني.. 

سنحرق ابنتك وزوجتك وكل اهلك 
يقـــول أمجد "يف أحـــد األيام أُِخذت لغرفة أخرى غري غرفـــة التحقيق اليت كان يجري 
التحقيـــق معي فيها عـــادة، وكان فيها اثنني من اإلماراتيني أحدهما بزي مدين قال 
يل "أنت من أحرقت العلم اإلمارايت يف المظاهرات" فأقسمت لهما بكل األيمان أين 
لـــم أحـــرق العلم وبـــدأوا يف ركيل ورضيب عىل وجهي وقال يل أحدهـــم باحلرف الواحد 

"ســـنحرق زوجتك وبنتك وكل أهلك كما أحرقت العلـــم" . وبعد أن اكتفوا مين جاءوا 
بالعلـــم اإلمارايت ووضعوه عىل رأيس وقالوا يل إذا ســـقط من فوق رأســـك ســـنحرض 
ابنتك ونحرقها أمامك كنت اتألم كثرياً من الرضب واللكم ولكين كنت خائفاً أن يسقط 
العلم عن رأيس ولم أتمكن من التحمل لوقت طويل فســـقطت مغشـــياً عيلّ ولم أدرِ 
بنفيس إال وأنا يف زنزانة منفردة وضعوا يل فيها بعض الطعام الذي ال تأكله الكالب."

تمنيت الموت 
بهذه العبارة يختتم أمجد شهادته عن ما حلق به خالل فرتة اعتقاله فيقول " فقدت 
األمل يف اخلروج من السجن وتزايد ألمي كلّما فكرت أين لن أرى لمار ابنيت وزوجيت 
وأهيل، وتمنيت الموت يف كل حلظة كما لم يتمناه أحد. يف يوم خرويج تم ربط عيين 
وإخرايج من الســـجن ووضعوين يف ســـيارة واعتقدت حينها أنه سيتم نقيل لسجن 
آخـــر ولكن توقفت الســـيارة وتم إنزايل منها  بعد منتصف الليـــل بالقرب من جولة 
"كالتكس" يف مدينة عدن. أدركت حينها أنه أطلق رسايح، و منذ ذلك اليوم أصبحت 
حيـــايت ســـيئة للغايـــة وآالم العذاب الـــيت عشـــتها يف المعتقل تعيـــش معي حلظة 
بلحظة وحىت العمل الذي كنت أعيش وأرسيت منه لم يسمح يل صاحب المحل بأن 

أعود إليه خوفاً عىل نفسه". 
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

اخفاء قسري ونقل معتقلين 
خـــارج اليمــــــن

تشـــري  التقاريـــر والمعلومات اليت تحقـــق منها معهد اخلليج أن الســـكان يواجهون 
الكثـــري مـــن االنتهاكات بـــدءاً من االعتقاالت التعســـفية  واالحتجـــاز يف أماكن غري 
قانونية وممارسة التعذيب عىل المعتقلني، وصوًال إىل إخفاء الكثريين يف أماكن ما 
تزال مجهولة، ونقل بعض المعتقلني إىل معتقالت داخل الســـعودية بشـــكل غري 
قانـــوين، أو إىل ســـجون تديرهـــا قـــوات التحالف الســـعودي اإلمارايت خـــارج اليمن 

وخصوصأ السجون اليت تم رصدها يف دول القرن األفريقي. 12

بحســـب  شهادات مسؤولني وضحايا وإفادات عدد من أقاربهم، قامت السعودية، 
منـــذ احتـــالل المهـــرة، بعدد من عمليـــات االحتجاز التعســـفي والنقل غـــري القانوين 
لمعتقلني يمنيني إىل سجون يف مدن سعودية  وأخفت عرشات األشخاص قرسياً. 
تحقق المعهد من استمرار بعض األرس البحث عن أبنائها من دون الوصول إىل أية 

معلومات حىت وقت كتابة هذا التقرير.

يف أكتوبر 2018، اختطفت دولة اإلمارات عدداً من الصيادين الذين كانوا يصطادون 
يف المياه اإلقليمية التابعة للجمهورية اليمنية، فوجدوا أنفسهم قابعني يف سجون 
اإلمـــارات اليت تنترش يف دول أفريقية مجـــاورة  كإرترييا وجيبويت. عرّضتهم القوات 
األمنيـــة اإلماراتيـــة اليت تدير تلك الســـجون إىل شـــىت أنـــواع التعذيب الـــيت ُوث;َقت 
عالماتهـــا وآثارهـــا الظاهرة عىل أجســـاد المفـــرج عنهم، وروى الكثري منهم أشـــكال 

المعامالت المهينة واحلاطة بالكرامة اإلنسانية اليت تلقوها خالل فرتة اعتقالهم.

خالل نيســـان/أبريل 2021، وثق معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنســـان إفادات 
شـــهود وضحايا من خالل لقاءات أجراها مسؤول ملف اليمن بالمعهد مع ثالث من 
األرس الـــيت كانـــت قد انتقلت مـــن المهرة إىل العاصمـــة صنعاء خوفاً مـــن المالحقة 
المستمرة اليت تعرض لها بعض أفرادها من قبل عسكريني سعوديني وبعض عنارص 

المليشيات التابعة لهم بتهمة مواقفهم المناهضة للتواجد السعودي يف مدينتهم.13 

عبداجلليـــل 44 عامـــاً هـــو أحـــد أفـــراد تلـــك األرس اليت  طالتهـــا حمـــالت االعتقال 
التعسفي اليت ارتكبتها القوات السعودية، أفاد بتعرّضه لالعتقال مرتني عىل خلفية 
مشاركته يف االحتجاجات الشـــعبية اليت شهدتها محافظة المهرة للمطالبة برحيل 
القوات السعودية عن المدينة، يقول عبداجلليل "اعُتِقلت يف المرة األوىل يف شهر 
ســـبتمرب 2019 يف ســـجن مطار الغيضة لمدة  8 أيام، كنـــت خاللها محتجزاً يف 

زنزانة واحدة مع  13 شخصاً أعرف معظمهم."

وكمـــا هو حال كافة المعتقلني يف ســـجون الســـعودية واإلمـــارات المنترشة داخل 
اليمن وخارج حدودها كانت التهم اليت اعتقلوا عىل خلفيتها ال تتعدى مشاركتهم يف 
احتجاجـــات شـــعبية مناهضـــة لتواجـــد القـــوات الســـعودية واإلمـــارات ومنـــددة 
بالسياســـات اليت تـــدار بها  مدنهـــم، ومزاعم بعالقـــات مع دول وجماعـــات معادية 
للســـعودية واإلمـــارات. يقول عبداجلليل عن التهمة الموجهة اليه "حُقÜق معي ســـبع 
مـــرات تقريبـــاً مـــن قبـــل ســـعوديني وكانـــوا يقولـــون يل دائمـــاً لمـــاذا أنت مع 
المدفوعني ضد السعودية وتريد رحيلنا يف حني أننا أتينا لمساعدتكم وحمايتكم 
من احلويث" ويضيف عبداجلليل معقباً عىل ذلك بالقول "عىل من يكذبون؟! لم تكن 

المهرة منطقة رصاع وال توجد بها أي عنارص حوثية كما يزعمون."

بعـــد أقل من شـــهر عىل إطالق رساح عبداجلليل من ســـجن مطـــار الغيضة، اعُتِقل 
مجـــدداً، لكـــن هذه المرة لم تكن كســـابقتها؛ لم يفرج عنه إال بعد أربعة أشـــهر من 
االعتقـــال تنقـــل خاللها يف ثالثة معتقـــالت. لكن الفرتة األطـــول كانت يف معتقل 
مدينـــة أبهـــا الســـعودية، وتعرض خاللها لممارســـات مهينة وألشـــكال شـــىت من 
التعذيب النفيس واجلسدي. يقول عبداجلليل "بعد اإلفراج عين يف المرة األوىل كنت 
قد تعهدت بعدم القيام بأي نشاط ضد السعودية إال أنين استمريت  بالمشاركة  يف 
كل فعاليات االحتجاج الشـــعيب ضد السعودية، فاعُتِقلت مجدداً بعد أقل من شهر 
عـــىل اعتقايل الســـابق ولكن هذه المرة تنقلت يف ثالثة ســـجون لمدة أربعة أشـــهر 

وتمت معامليت بوحشية وكأنين معتٍد وكأنهم أصحاب األرض." 

من سجن المطار يف المهرة إىل سجن أبها السعودي 
يقـــول عبداجلليـــل عن قيام القوات الســـعودية بنقله اىل ســـجن خـــارج اليمن "بعد 
اعتقـــايل بثالثـــة أيـــام أصبحت مســـجوناً خارج اليمن؛ ســـلمتين عنـــارص األمن 
اليمنيـــة التابعة للســـعودية، اليت اعتقلتين، يف اليوم نفســـه، للســـعوديني يف 
مطار الغيضة حيث ُســـِجنت يومني فيه، ثم نُِقلت مع أربعة آخرين اىل ســـجن 
خارج اليمن عرفت الحقاً أنه سجن يف أبها السعودية و سجنت فيه أربعة أشهر 

تقريباً".

يقـــول أنور 19 عاماً  االبـــن الوحيد لعبد اجلليل عن اعتقال والده "عندما خرج والدي 
من ســـجن المطـــار يف المرة األوىل كان أكرث تحمســـاً ضد القوات الســـعودية؛ 
حيث قال لنا يف أول يوم خرج فيه إذا ســـكتنا ســـيأيت يوم ويعتربون أنفســـهم 
أصحاب األرض ونحن مجرد عبيد عندهم،" مضيفاً "وعندما اعُتِقل أيب يف المرة 
الثانيـــة اعتقدنا أنهم ســـيفرجون عنه خالل أيام كما حصل يف المرة الســـابقة، 
فلمـــا تأخر ظهوره قمنا بالبحث والســـؤال عنه يف ســـجن المطـــار وأخربونا بأنه 
ليـــس عندهـــم. حينها، بدأ اخلـــوف والقلق عـــىل حياته وخصوصاً أننـــا كنا نعرف 
كثرييـــن اعُتِقلـــوا وبقـــي مصريهم مجهـــوًال حىت اليـــوم، وبعد شـــهرين تلقينا 

اتصاًال أخربنا فيه شخص سعودي أن والدي يف سجن أبها يف السعودية".

يختتم عبداجلليل إفادته للمعهد بحزن قائالً "أفرجوا عين وأبلغوين بكل وضوح إذا 
قمـــت بـــأي يشء ضدنا فلـــن نعتقلك وحـــدك هذه المـــرة. فلم أعـــد أقوى عىل 
االتحمـــل أكـــرث وخفت كثـــرياً مـــن المالحقة اليت ســـيتعرض لها أفـــراد أرسيت 
وأقاريب، لم أشـــعر باخلـــوف حلظة عىل نفيس. أنا حزين جـــداً ألين لم أتمكن من 
االســـتمرار يف القيام بواجـــيب لمناهضة التواجد الســـعودي وقمعهم لســـكان 

مدينيت المهرة".

12 يحظـــر القانون الدويل اإلنســـاين "اتفاقية جنيف الرابعة"، المادة 49 نقـــل المدنيني المحتجزين من بالدهم إىل 

دولة أخرى، مثل ما تقوم  به السعودية تجاه السكان يف محافظة المهرة .
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

تشـــري  التقاريـــر والمعلومات اليت تحقـــق منها معهد اخلليج أن الســـكان يواجهون 
الكثـــري مـــن االنتهاكات بـــدءاً من االعتقاالت التعســـفية  واالحتجـــاز يف أماكن غري 
قانونية وممارسة التعذيب عىل المعتقلني، وصوًال إىل إخفاء الكثريين يف أماكن ما 
تزال مجهولة، ونقل بعض المعتقلني إىل معتقالت داخل الســـعودية بشـــكل غري 
قانـــوين، أو إىل ســـجون تديرهـــا قـــوات التحالف الســـعودي اإلمارايت خـــارج اليمن 

وخصوصأ السجون اليت تم رصدها يف دول القرن األفريقي. 12

بحســـب  شهادات مسؤولني وضحايا وإفادات عدد من أقاربهم، قامت السعودية، 
منـــذ احتـــالل المهـــرة، بعدد من عمليـــات االحتجاز التعســـفي والنقل غـــري القانوين 
لمعتقلني يمنيني إىل سجون يف مدن سعودية  وأخفت عرشات األشخاص قرسياً. 
تحقق المعهد من استمرار بعض األرس البحث عن أبنائها من دون الوصول إىل أية 

معلومات حىت وقت كتابة هذا التقرير.

يف أكتوبر 2018، اختطفت دولة اإلمارات عدداً من الصيادين الذين كانوا يصطادون 
يف المياه اإلقليمية التابعة للجمهورية اليمنية، فوجدوا أنفسهم قابعني يف سجون 
اإلمـــارات اليت تنترش يف دول أفريقية مجـــاورة  كإرترييا وجيبويت. عرّضتهم القوات 
األمنيـــة اإلماراتيـــة اليت تدير تلك الســـجون إىل شـــىت أنـــواع التعذيب الـــيت ُوث;َقت 
عالماتهـــا وآثارهـــا الظاهرة عىل أجســـاد المفـــرج عنهم، وروى الكثري منهم أشـــكال 

المعامالت المهينة واحلاطة بالكرامة اإلنسانية اليت تلقوها خالل فرتة اعتقالهم.

خالل نيســـان/أبريل 2021، وثق معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنســـان إفادات 
شـــهود وضحايا من خالل لقاءات أجراها مسؤول ملف اليمن بالمعهد مع ثالث من 
األرس الـــيت كانـــت قد انتقلت مـــن المهرة إىل العاصمـــة صنعاء خوفاً مـــن المالحقة 
المستمرة اليت تعرض لها بعض أفرادها من قبل عسكريني سعوديني وبعض عنارص 

المليشيات التابعة لهم بتهمة مواقفهم المناهضة للتواجد السعودي يف مدينتهم.13 

عبداجلليـــل 44 عامـــاً هـــو أحـــد أفـــراد تلـــك األرس اليت  طالتهـــا حمـــالت االعتقال 
التعسفي اليت ارتكبتها القوات السعودية، أفاد بتعرّضه لالعتقال مرتني عىل خلفية 
مشاركته يف االحتجاجات الشـــعبية اليت شهدتها محافظة المهرة للمطالبة برحيل 
القوات السعودية عن المدينة، يقول عبداجلليل "اعُتِقلت يف المرة األوىل يف شهر 
ســـبتمرب 2019 يف ســـجن مطار الغيضة لمدة  8 أيام، كنـــت خاللها محتجزاً يف 

زنزانة واحدة مع  13 شخصاً أعرف معظمهم."

وكمـــا هو حال كافة المعتقلني يف ســـجون الســـعودية واإلمـــارات المنترشة داخل 
اليمن وخارج حدودها كانت التهم اليت اعتقلوا عىل خلفيتها ال تتعدى مشاركتهم يف 
احتجاجـــات شـــعبية مناهضـــة لتواجـــد القـــوات الســـعودية واإلمـــارات ومنـــددة 
بالسياســـات اليت تـــدار بها  مدنهـــم، ومزاعم بعالقـــات مع دول وجماعـــات معادية 
للســـعودية واإلمـــارات. يقول عبداجلليل عن التهمة الموجهة اليه "حُقÜق معي ســـبع 
مـــرات تقريبـــاً مـــن قبـــل ســـعوديني وكانـــوا يقولـــون يل دائمـــاً لمـــاذا أنت مع 
المدفوعني ضد السعودية وتريد رحيلنا يف حني أننا أتينا لمساعدتكم وحمايتكم 
من احلويث" ويضيف عبداجلليل معقباً عىل ذلك بالقول "عىل من يكذبون؟! لم تكن 

المهرة منطقة رصاع وال توجد بها أي عنارص حوثية كما يزعمون."

بعـــد أقل من شـــهر عىل إطالق رساح عبداجلليل من ســـجن مطـــار الغيضة، اعُتِقل 
مجـــدداً، لكـــن هذه المرة لم تكن كســـابقتها؛ لم يفرج عنه إال بعد أربعة أشـــهر من 
االعتقـــال تنقـــل خاللها يف ثالثة معتقـــالت. لكن الفرتة األطـــول كانت يف معتقل 
مدينـــة أبهـــا الســـعودية، وتعرض خاللها لممارســـات مهينة وألشـــكال شـــىت من 
التعذيب النفيس واجلسدي. يقول عبداجلليل "بعد اإلفراج عين يف المرة األوىل كنت 
قد تعهدت بعدم القيام بأي نشاط ضد السعودية إال أنين استمريت  بالمشاركة  يف 
كل فعاليات االحتجاج الشـــعيب ضد السعودية، فاعُتِقلت مجدداً بعد أقل من شهر 
عـــىل اعتقايل الســـابق ولكن هذه المرة تنقلت يف ثالثة ســـجون لمدة أربعة أشـــهر 

وتمت معامليت بوحشية وكأنين معتٍد وكأنهم أصحاب األرض." 

من سجن المطار يف المهرة إىل سجن أبها السعودي 
يقـــول عبداجلليـــل عن قيام القوات الســـعودية بنقله اىل ســـجن خـــارج اليمن "بعد 
اعتقـــايل بثالثـــة أيـــام أصبحت مســـجوناً خارج اليمن؛ ســـلمتين عنـــارص األمن 
اليمنيـــة التابعة للســـعودية، اليت اعتقلتين، يف اليوم نفســـه، للســـعوديني يف 
مطار الغيضة حيث ُســـِجنت يومني فيه، ثم نُِقلت مع أربعة آخرين اىل ســـجن 
خارج اليمن عرفت الحقاً أنه سجن يف أبها السعودية و سجنت فيه أربعة أشهر 

تقريباً".

يقـــول أنور 19 عاماً  االبـــن الوحيد لعبد اجلليل عن اعتقال والده "عندما خرج والدي 
من ســـجن المطـــار يف المرة األوىل كان أكرث تحمســـاً ضد القوات الســـعودية؛ 
حيث قال لنا يف أول يوم خرج فيه إذا ســـكتنا ســـيأيت يوم ويعتربون أنفســـهم 
أصحاب األرض ونحن مجرد عبيد عندهم،" مضيفاً "وعندما اعُتِقل أيب يف المرة 
الثانيـــة اعتقدنا أنهم ســـيفرجون عنه خالل أيام كما حصل يف المرة الســـابقة، 
فلمـــا تأخر ظهوره قمنا بالبحث والســـؤال عنه يف ســـجن المطـــار وأخربونا بأنه 
ليـــس عندهـــم. حينها، بدأ اخلـــوف والقلق عـــىل حياته وخصوصاً أننـــا كنا نعرف 
كثرييـــن اعُتِقلـــوا وبقـــي مصريهم مجهـــوًال حىت اليـــوم، وبعد شـــهرين تلقينا 

اتصاًال أخربنا فيه شخص سعودي أن والدي يف سجن أبها يف السعودية".

يختتم عبداجلليل إفادته للمعهد بحزن قائالً "أفرجوا عين وأبلغوين بكل وضوح إذا 
قمـــت بـــأي يشء ضدنا فلـــن نعتقلك وحـــدك هذه المـــرة. فلم أعـــد أقوى عىل 
االتحمـــل أكـــرث وخفت كثـــرياً مـــن المالحقة اليت ســـيتعرض لها أفـــراد أرسيت 
وأقاريب، لم أشـــعر باخلـــوف حلظة عىل نفيس. أنا حزين جـــداً ألين لم أتمكن من 
االســـتمرار يف القيام بواجـــيب لمناهضة التواجد الســـعودي وقمعهم لســـكان 

مدينيت المهرة".

13 منظمـــات دوليـــة ومحليـــة، مـــن بينهـــا منظمة هيومـــن رايتس ووتـــش، أكـــدت يف تقارير ســـابقة، أن القوات 

الســـعودية ومليشياتها يف المهرة استخدموا القوة والتعذيب واالحتجاز التعسفي لسحق أي معارضة الحتاللهم، 
مشريين إىل أن السعودية تملك حالياً 20 قاعدة وبؤرة استيطانية يف المحافظة.
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

تشـــري  التقاريـــر والمعلومات اليت تحقـــق منها معهد اخلليج أن الســـكان يواجهون 
الكثـــري مـــن االنتهاكات بـــدءاً من االعتقاالت التعســـفية  واالحتجـــاز يف أماكن غري 
قانونية وممارسة التعذيب عىل المعتقلني، وصوًال إىل إخفاء الكثريين يف أماكن ما 
تزال مجهولة، ونقل بعض المعتقلني إىل معتقالت داخل الســـعودية بشـــكل غري 
قانـــوين، أو إىل ســـجون تديرهـــا قـــوات التحالف الســـعودي اإلمارايت خـــارج اليمن 

وخصوصأ السجون اليت تم رصدها يف دول القرن األفريقي. 12

بحســـب  شهادات مسؤولني وضحايا وإفادات عدد من أقاربهم، قامت السعودية، 
منـــذ احتـــالل المهـــرة، بعدد من عمليـــات االحتجاز التعســـفي والنقل غـــري القانوين 
لمعتقلني يمنيني إىل سجون يف مدن سعودية  وأخفت عرشات األشخاص قرسياً. 
تحقق المعهد من استمرار بعض األرس البحث عن أبنائها من دون الوصول إىل أية 

معلومات حىت وقت كتابة هذا التقرير.

يف أكتوبر 2018، اختطفت دولة اإلمارات عدداً من الصيادين الذين كانوا يصطادون 
يف المياه اإلقليمية التابعة للجمهورية اليمنية، فوجدوا أنفسهم قابعني يف سجون 
اإلمـــارات اليت تنترش يف دول أفريقية مجـــاورة  كإرترييا وجيبويت. عرّضتهم القوات 
األمنيـــة اإلماراتيـــة اليت تدير تلك الســـجون إىل شـــىت أنـــواع التعذيب الـــيت ُوث;َقت 
عالماتهـــا وآثارهـــا الظاهرة عىل أجســـاد المفـــرج عنهم، وروى الكثري منهم أشـــكال 

المعامالت المهينة واحلاطة بالكرامة اإلنسانية اليت تلقوها خالل فرتة اعتقالهم.

خالل نيســـان/أبريل 2021، وثق معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنســـان إفادات 
شـــهود وضحايا من خالل لقاءات أجراها مسؤول ملف اليمن بالمعهد مع ثالث من 
األرس الـــيت كانـــت قد انتقلت مـــن المهرة إىل العاصمـــة صنعاء خوفاً مـــن المالحقة 
المستمرة اليت تعرض لها بعض أفرادها من قبل عسكريني سعوديني وبعض عنارص 

المليشيات التابعة لهم بتهمة مواقفهم المناهضة للتواجد السعودي يف مدينتهم.13 

عبداجلليـــل 44 عامـــاً هـــو أحـــد أفـــراد تلـــك األرس اليت  طالتهـــا حمـــالت االعتقال 
التعسفي اليت ارتكبتها القوات السعودية، أفاد بتعرّضه لالعتقال مرتني عىل خلفية 
مشاركته يف االحتجاجات الشـــعبية اليت شهدتها محافظة المهرة للمطالبة برحيل 
القوات السعودية عن المدينة، يقول عبداجلليل "اعُتِقلت يف المرة األوىل يف شهر 
ســـبتمرب 2019 يف ســـجن مطار الغيضة لمدة  8 أيام، كنـــت خاللها محتجزاً يف 

زنزانة واحدة مع  13 شخصاً أعرف معظمهم."

وكمـــا هو حال كافة المعتقلني يف ســـجون الســـعودية واإلمـــارات المنترشة داخل 
اليمن وخارج حدودها كانت التهم اليت اعتقلوا عىل خلفيتها ال تتعدى مشاركتهم يف 
احتجاجـــات شـــعبية مناهضـــة لتواجـــد القـــوات الســـعودية واإلمـــارات ومنـــددة 
بالسياســـات اليت تـــدار بها  مدنهـــم، ومزاعم بعالقـــات مع دول وجماعـــات معادية 
للســـعودية واإلمـــارات. يقول عبداجلليل عن التهمة الموجهة اليه "حُقÜق معي ســـبع 
مـــرات تقريبـــاً مـــن قبـــل ســـعوديني وكانـــوا يقولـــون يل دائمـــاً لمـــاذا أنت مع 
المدفوعني ضد السعودية وتريد رحيلنا يف حني أننا أتينا لمساعدتكم وحمايتكم 
من احلويث" ويضيف عبداجلليل معقباً عىل ذلك بالقول "عىل من يكذبون؟! لم تكن 

المهرة منطقة رصاع وال توجد بها أي عنارص حوثية كما يزعمون."

بعـــد أقل من شـــهر عىل إطالق رساح عبداجلليل من ســـجن مطـــار الغيضة، اعُتِقل 
مجـــدداً، لكـــن هذه المرة لم تكن كســـابقتها؛ لم يفرج عنه إال بعد أربعة أشـــهر من 
االعتقـــال تنقـــل خاللها يف ثالثة معتقـــالت. لكن الفرتة األطـــول كانت يف معتقل 
مدينـــة أبهـــا الســـعودية، وتعرض خاللها لممارســـات مهينة وألشـــكال شـــىت من 
التعذيب النفيس واجلسدي. يقول عبداجلليل "بعد اإلفراج عين يف المرة األوىل كنت 
قد تعهدت بعدم القيام بأي نشاط ضد السعودية إال أنين استمريت  بالمشاركة  يف 
كل فعاليات االحتجاج الشـــعيب ضد السعودية، فاعُتِقلت مجدداً بعد أقل من شهر 
عـــىل اعتقايل الســـابق ولكن هذه المرة تنقلت يف ثالثة ســـجون لمدة أربعة أشـــهر 

وتمت معامليت بوحشية وكأنين معتٍد وكأنهم أصحاب األرض." 

من سجن المطار يف المهرة إىل سجن أبها السعودي 
يقـــول عبداجلليـــل عن قيام القوات الســـعودية بنقله اىل ســـجن خـــارج اليمن "بعد 
اعتقـــايل بثالثـــة أيـــام أصبحت مســـجوناً خارج اليمن؛ ســـلمتين عنـــارص األمن 
اليمنيـــة التابعة للســـعودية، اليت اعتقلتين، يف اليوم نفســـه، للســـعوديني يف 
مطار الغيضة حيث ُســـِجنت يومني فيه، ثم نُِقلت مع أربعة آخرين اىل ســـجن 
خارج اليمن عرفت الحقاً أنه سجن يف أبها السعودية و سجنت فيه أربعة أشهر 

تقريباً".

يقـــول أنور 19 عاماً  االبـــن الوحيد لعبد اجلليل عن اعتقال والده "عندما خرج والدي 
من ســـجن المطـــار يف المرة األوىل كان أكرث تحمســـاً ضد القوات الســـعودية؛ 
حيث قال لنا يف أول يوم خرج فيه إذا ســـكتنا ســـيأيت يوم ويعتربون أنفســـهم 
أصحاب األرض ونحن مجرد عبيد عندهم،" مضيفاً "وعندما اعُتِقل أيب يف المرة 
الثانيـــة اعتقدنا أنهم ســـيفرجون عنه خالل أيام كما حصل يف المرة الســـابقة، 
فلمـــا تأخر ظهوره قمنا بالبحث والســـؤال عنه يف ســـجن المطـــار وأخربونا بأنه 
ليـــس عندهـــم. حينها، بدأ اخلـــوف والقلق عـــىل حياته وخصوصاً أننـــا كنا نعرف 
كثرييـــن اعُتِقلـــوا وبقـــي مصريهم مجهـــوًال حىت اليـــوم، وبعد شـــهرين تلقينا 

اتصاًال أخربنا فيه شخص سعودي أن والدي يف سجن أبها يف السعودية".

يختتم عبداجلليل إفادته للمعهد بحزن قائالً "أفرجوا عين وأبلغوين بكل وضوح إذا 
قمـــت بـــأي يشء ضدنا فلـــن نعتقلك وحـــدك هذه المـــرة. فلم أعـــد أقوى عىل 
االتحمـــل أكـــرث وخفت كثـــرياً مـــن المالحقة اليت ســـيتعرض لها أفـــراد أرسيت 
وأقاريب، لم أشـــعر باخلـــوف حلظة عىل نفيس. أنا حزين جـــداً ألين لم أتمكن من 
االســـتمرار يف القيام بواجـــيب لمناهضة التواجد الســـعودي وقمعهم لســـكان 

مدينيت المهرة".
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

اختطاف من الطرقات 
شـــملت التحقيقـــات الـــيت أجراهـــا المعهـــد عـــن المعتقلـــني اليمنيني يف ســـجون 
الســـعودية واإلمـــارات  نـــوع آخـــر مـــن المعتقلـــني يف تلك الســـجون، فـــإىل جانب 
المعتقلـــني مـــن ســـكان المـــدن والمناطـــق اليت تنتـــرش فيهـــا القوات الســـعودية 
واإلماراتيـــة، رصدنـــا وجود عرشات المدنيني  من ســـكان المـــدن والمناطق اليمنية 
اخلارجة عن ســـيطرتها الذين تعرضوا لالختطـــاف من الطرقات أو اعتقلوا من نقاط 
أمنية لمليشـــيات يمنية تابعة لتحالف الســـعودية، ورُميوا يف ســـجون الســـعودية 

واإلمارات المنترشة داخل اليمن وخارج حدودها.

رصـــد المعهد عـــدد من االنتهاكات الـــيت ترتكبها قوات التحالف الســـعودي اإلمارايت 
واجلماعـــات المســـلحة التابعـــة لها بحق المســـافرين من وإىل المـــدن والمناطق اليت 
تديرها وتسيطر عليها، وتحقق المعهد من أن االختطاف واالعتقاالت التعسفية من 
الطرقـــات قـــد طالت عـــرشات المســـافرين وخصوصـــاً الوافديـــن أو المغادرين من 
محافظيت "عدن ومأرب" منهم من ال يزال رهن االختفاء القرسي ومنهم من أُفرِج عنه 

بعد فرتات االعتقال والتعذيب النفيس واجلسدي يف سجون اإلمارات والسعودية. 

الدكتـــور مصطفـــى المتوكل المخفي قرساً منذ 27 أبريـــل 2017، اعتقل يف طريق 
عودته من ســـيئون إىل صنعاء بعد مشـــاركته الدولية يف مؤتمـــر علمي يف المغرب 

واقتيد إىل مكان مجهول ولم يتمكن أحد من زيارته أو االتصال به.

الهام المتوكل زوجة الدكتور مصطفى كانت قد ذهبت لمأرب للسؤال عنه ولم تجد 
ســـوى المعاملة الســـيئة والمهينة ولم يفيدها أحد عن مكان زوجها. قبل مغادرتها 
مأرب فاقدة األمل  بعد أســـبوعني من البحث تقول " تلقيت مكالمة هاتفية من 
رقـــم هاتف مجهول أخربين المتصل أن الدكتور مصطفى لم يعد يف مأرب وأنه 

ُسلÜم إىل المملكة العربية السعودية" . 

النســـاء كذلك كن عرضة لالعتقال التعســـفي واالختطاف من الطرقات والنقل اىل 
ســـجون السعودية، إحداهّن السيدة اليمنية سمرية مارش اليت اعُتِقلَت تعسفياً 

يف اجلوف ونُِقلَت إىل معتقل بمدينة مأرب قبل أن ُتسلÜم للسلطات السعودية، وما 
تزال محتجزة وُترَفض كل اجلهود والمساعي لإلفراج عنها حىت اآلن.

تعذيب المختطفني من الطرقات
القايض حســـني الديلمي أحد المعتقلني يف ســـجون مأرب، اعتقل يف طريق عودته 
مـــن مكة  يقـــول "منـــذ اعتقـــايل عوملت باعتبَـــاري مجرم حـــرب، تعرضت للســـب; 
والرتهيب والتعذيب النفيس والتهديد بتســـليِمي للقاعدة وداعش ألُذبح، حىت أنهم 

منعوا عين النّظارة للقراءة لثالثة أشهر ومنعوا عين العالجَ لفرتًة".

يقـــول الديلمـــي يف وصـــف التعامل مع المعتقلـــني "من المآيس الـــيت كنت أراها 
وأســـمعها هي جـــزءٌ مـــن التعذيب، اجلراحـــات، الـــرضب، حيث كانـــوا يرضبون 
المختطفـــني باألســـالك الكهربائيـــة الغليظـــة اليت تســـمى بالكيبـــل يف الوجه 
واألنـــف والذكَـــر والمؤخـــرة ويف الســـاق، وهناك مـــن كرسوا له ُمشـــط قدمه، 
ورضبوه يف ســـاقه حـــىت كـــرسوه،  وكانوا يعلقـــون البعض حىت يُخلـــع كتفيه، 
وأحُدهـــم علقـــوا يف خصيَتيه قاروريت ماء لمدة ثالث ســـاعات، والبعض علقوه 

ام ومنعوه من الصالة". لمدة ثالثة أَيـ�

حىت وقت كتابة هذا التقرير ما يزال خطر االختطاف والسجن يواجه القادمني من 
المحافظـــات اليمنيـــة اخلارجـــة عن ســـيطرة قـــوات التحالـــف الســـعودي اإلمارايت، 
خصوصاً المســـافرين إىل خارج اليمن عرب المنافذ الربية واجلوية اليت تســـيطر عليها 
السعودية واإلمارات، وهي المنافذ المتبقية لليمنيني بعد إغالق كل المنافذ األخرى 
وخصوصـــاً مطار صنعاء الدويل الذي كان بمثابة الرشيان الرئييس النتقال ماليني 
اليمنيني للخارج ســـنوياً. يبقى عرشات األبرياء من ناشـــطني وطالب يدرســـون يف 
اخلارج و أكاديميني وأساتذة جامعيني وصحفيني ممن تعرّضوا لالختطاف يقبعون 
يف الســـجون ومـــا تـــزال أرسهم عاجـــزة عن الوصـــول اليهـــم وترفض الســـعودية 

واإلمارات اإلفراج عنهم حىت اآلن. 
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

شـــملت التحقيقـــات الـــيت أجراهـــا المعهـــد عـــن المعتقلـــني اليمنيني يف ســـجون 
الســـعودية واإلمـــارات  نـــوع آخـــر مـــن المعتقلـــني يف تلك الســـجون، فـــإىل جانب 
المعتقلـــني مـــن ســـكان المـــدن والمناطـــق اليت تنتـــرش فيهـــا القوات الســـعودية 
واإلماراتيـــة، رصدنـــا وجود عرشات المدنيني  من ســـكان المـــدن والمناطق اليمنية 
اخلارجة عن ســـيطرتها الذين تعرضوا لالختطـــاف من الطرقات أو اعتقلوا من نقاط 
أمنية لمليشـــيات يمنية تابعة لتحالف الســـعودية، ورُميوا يف ســـجون الســـعودية 

واإلمارات المنترشة داخل اليمن وخارج حدودها.

رصـــد المعهد عـــدد من االنتهاكات الـــيت ترتكبها قوات التحالف الســـعودي اإلمارايت 
واجلماعـــات المســـلحة التابعـــة لها بحق المســـافرين من وإىل المـــدن والمناطق اليت 
تديرها وتسيطر عليها، وتحقق المعهد من أن االختطاف واالعتقاالت التعسفية من 
الطرقـــات قـــد طالت عـــرشات المســـافرين وخصوصـــاً الوافديـــن أو المغادرين من 
محافظيت "عدن ومأرب" منهم من ال يزال رهن االختفاء القرسي ومنهم من أُفرِج عنه 

بعد فرتات االعتقال والتعذيب النفيس واجلسدي يف سجون اإلمارات والسعودية. 

الدكتـــور مصطفـــى المتوكل المخفي قرساً منذ 27 أبريـــل 2017، اعتقل يف طريق 
عودته من ســـيئون إىل صنعاء بعد مشـــاركته الدولية يف مؤتمـــر علمي يف المغرب 

واقتيد إىل مكان مجهول ولم يتمكن أحد من زيارته أو االتصال به.

الهام المتوكل زوجة الدكتور مصطفى كانت قد ذهبت لمأرب للسؤال عنه ولم تجد 
ســـوى المعاملة الســـيئة والمهينة ولم يفيدها أحد عن مكان زوجها. قبل مغادرتها 
مأرب فاقدة األمل  بعد أســـبوعني من البحث تقول " تلقيت مكالمة هاتفية من 
رقـــم هاتف مجهول أخربين المتصل أن الدكتور مصطفى لم يعد يف مأرب وأنه 

ُسلÜم إىل المملكة العربية السعودية" . 

النســـاء كذلك كن عرضة لالعتقال التعســـفي واالختطاف من الطرقات والنقل اىل 
ســـجون السعودية، إحداهّن السيدة اليمنية سمرية مارش اليت اعُتِقلَت تعسفياً 

يف اجلوف ونُِقلَت إىل معتقل بمدينة مأرب قبل أن ُتسلÜم للسلطات السعودية، وما 
تزال محتجزة وُترَفض كل اجلهود والمساعي لإلفراج عنها حىت اآلن.

تعذيب المختطفني من الطرقات
القايض حســـني الديلمي أحد المعتقلني يف ســـجون مأرب، اعتقل يف طريق عودته 
مـــن مكة  يقـــول "منـــذ اعتقـــايل عوملت باعتبَـــاري مجرم حـــرب، تعرضت للســـب; 
والرتهيب والتعذيب النفيس والتهديد بتســـليِمي للقاعدة وداعش ألُذبح، حىت أنهم 

منعوا عين النّظارة للقراءة لثالثة أشهر ومنعوا عين العالجَ لفرتًة".

يقـــول الديلمـــي يف وصـــف التعامل مع المعتقلـــني "من المآيس الـــيت كنت أراها 
وأســـمعها هي جـــزءٌ مـــن التعذيب، اجلراحـــات، الـــرضب، حيث كانـــوا يرضبون 
المختطفـــني باألســـالك الكهربائيـــة الغليظـــة اليت تســـمى بالكيبـــل يف الوجه 
واألنـــف والذكَـــر والمؤخـــرة ويف الســـاق، وهناك مـــن كرسوا له ُمشـــط قدمه، 
ورضبوه يف ســـاقه حـــىت كـــرسوه،  وكانوا يعلقـــون البعض حىت يُخلـــع كتفيه، 
وأحُدهـــم علقـــوا يف خصيَتيه قاروريت ماء لمدة ثالث ســـاعات، والبعض علقوه 

ام ومنعوه من الصالة". لمدة ثالثة أَيـ�

حىت وقت كتابة هذا التقرير ما يزال خطر االختطاف والسجن يواجه القادمني من 
المحافظـــات اليمنيـــة اخلارجـــة عن ســـيطرة قـــوات التحالـــف الســـعودي اإلمارايت، 
خصوصاً المســـافرين إىل خارج اليمن عرب المنافذ الربية واجلوية اليت تســـيطر عليها 
السعودية واإلمارات، وهي المنافذ المتبقية لليمنيني بعد إغالق كل المنافذ األخرى 
وخصوصـــاً مطار صنعاء الدويل الذي كان بمثابة الرشيان الرئييس النتقال ماليني 
اليمنيني للخارج ســـنوياً. يبقى عرشات األبرياء من ناشـــطني وطالب يدرســـون يف 
اخلارج و أكاديميني وأساتذة جامعيني وصحفيني ممن تعرّضوا لالختطاف يقبعون 
يف الســـجون ومـــا تـــزال أرسهم عاجـــزة عن الوصـــول اليهـــم وترفض الســـعودية 

واإلمارات اإلفراج عنهم حىت اآلن. 
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

ختامـــــــــــــــــًا
يأمل معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان أن ينقل من خالل 
المعلومـــات الـــواردة يف هـــذا التقريـــر صـــورة عن واقع مؤلـــم ما يزال مئـــات البرش 
يواجهون خطره يف عرشات السجون والمعتقالت اليت تديرها السعودية واإلمارات 
يف اليمن أو خارجه يف مخالفة لكافة قواعد القانون الدويل اإلنســـاين اليت تستوجب 

مقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات والمسؤولني عنها عسكريني كانوا أو مدنيني.

ويحمل المعهد المجتمع الدويل مسئولية االضطالع بواجباته للحد من هذه اخلروقات 
اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين وبما يكفل البدء يف تحقيقات جادة عن هذا النوع من 

جرائم احلرب والسري يف إجراءات مساءلة مرتكبيها وإنصاف الضحايا وتعويضهم.

كمـــا يدعـــو المعهـــد  الســـلطات الســـعودية واإلماراتيـــة إىل اإلفـــراج عـــن كافة 
المعتقلني اليمنيني يف ســـجونها والسجون اليت تديرها ومغادرة قواتها العسكرية 
للمـــدن واجلـــزر والمناطـــق اليمنية اليت يتعرض ســـكانها ألســـوأ ممارســـات القمع 

ومصادرة احلقوق واحلريات العامة تحت ظل ما يمكن اعتباره احتالًال مبارشاً.
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اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
مـــن التعذيـــب والمعاملـــة المســـيئة، منها احلرمـــان من الطعـــام والمـــاء والصعق 
بالكهرباء والركل والرضب بالســـياط واحلرق بأعقاب الســـجائر" ،وقال آخرون "إنهم 
تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".

المصادر والمراجع

- التحقيقـــات اليت اجراها معهد اخلليج للديمقراطية وحقوق اإلنســـان خالل الفرتة 
ابريـــل – يوليو2021م ،بما فيها افادات وشـــهادات قدمها معتقلني ســـابقني وعدد 

من افراد أرسهم.
- معلومـــات أوردتهـــا تحقيقات وتقارير صـــادرة عن منظمات دوليـــة غري حكومية 

ومنظمات محلية غري حكومية وعدد من المواقع والصحف العالمية:
- منظمة "هيومن رايتس ووتش"

- المنظمة اليمنية المحلية "مواطنة" حلقوق اإلنسان 
https://mwatana.org/in-the-darkness/

- وكالة "أسوشيتد برس " 
https://news.com/amp/7994b4508e9c4a5eaf8a1cca9f20322f?__twit-
ter_impression=true

- صحيفة "لوموند" الفرنسية
- صحيفة غارديان الربيطانية

https://mwatana.org/in-the-darkness/
https://apnews.com/amp/7994b4508e9c4a5eaf8a1cca9f20322f?__twitter_impression=true


اغتصاب واعتداءات جنسية 
أكـــد معتقلـــون ســـابقون أّن العنف اجلنيس هو األداة األساســـية اليت اســـتخدمها 
الضبـــاط اإلماراتيني إلحلـــاق العقوبة بالمعتقلـــني الســـتخالص "االعرتافات". وقد 
شـــهد العام 2018م الفضيحة الكربى لإلمارات وما يحدث يف ســـجونها من تعذيب 
واغتصـــاب للمعتقلـــني؛ وكانـــت وكالة "أسوشـــيتد برس " قد نـــرشت تحقيقاً عن 
اعتداءات جنسية عىل السجناء، بطرق وحشية، وبدعم من أمريكيني؛ حيث ُتمارس 
يف هذه السجون أشكال مختلفة من االنتهاكات والتعذيب الوحيش، وكشفت أن 
حاالت التعذيب اليت يتعرض لها السجناء داخل معتقل يمين بإدارة إماراتية تصل 

إىل حد االعتداءات اجلسدية واالغتصابات.

" كان التعذيـــب المنهـــيج داخـــل المعتقـــل مربوطاً بجدول زمـــين محدد، وهي 
انتهاكات أســـبوعية بحق المعتقلـــني تتضمن الرضب أيام الســـبت والتعذيب 
أيـــام اآلحاد واالثنني اســـرتاحة. يف األيام الثالثة األخرى تعـــاد الكر�ة ذاتها. يف 

أيام اجلمعة يحني وقت احلبس االنفرادي".7

وبحســـب ما نرشتـــه الوكالة فإن أحد المعتقلني اليمنيـــني الذين احُتجزوا من دون 
تهم، كان رّســـام استطاع تفصيل سبل التعذيب واالعتداء اجلنيس الذي تعرض له 
من خالل رســـوماته اليت ُهربت من ســـجن "بري أحمد" يف مدينة عدن جنويب البالد، 
حاملـــة معها لمحة قاتمة لعالـــم خفي من انتهاكات حقوق اإلنســـان الصارخة اليت 

يرتكبها ضباط إماراتيون بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

عادل احلســـين ناشـــط ســـيايس وأحـــد الشـــخصيات القيادية اجلنوبية كشـــف عن 
معلومات بشأن الدور اإلمارايت يف عدن وجنوب اليمن. أفاد أن جميع القائمني عىل 
الســـجون الرسية، إماراتيون وكولومبيـــون، وليس هناك أي يمين معهم، وباعتباره 
كان معتقال يف أحد ســـجون اإلمارات فقد تضمنت شـــهادته تفاصيل عن عمليات 
التعذيب داخل الســـجون اإلماراتية ودور المرتزقة األجانب، وأشـــار إىل إنهم يأتون 

ببعـــض الســـجناء إىل الزنازيـــن وهـــم يزنفـــون دمـــاً ويدخلـــون آالت حديديـــة يف 
أجســـامهم، وأضاف احلســـين أن مزنل مدير أمن عدن تحول إىل ســـجن يُعذب فيه 
أشـــخاص أبرياء، ويتعرضون فيه ألبشـــع اجلرائـــم واالنتهـــاكات دون أي محاكمة، 

وبعيداً عن أعني القانون.8

المنظمة اليمنية "مواطنة" حلقوق اإلنســـان كشفت عن عدد من وقائع التعذيب 
يف معتقل مطار الريان9    الذي تســـيطر عليه القوات اإلماراتية وأشـــارت نقالً عن 
محتجزين سابقني إىل "أنهم احُتجزوا يف مستودعات ضيقة ومظلمة والقوا رضوباً 
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تعرÜضوا ألشـــكال مهينة من المعاملة القاســـية كاحلرمان من أداء الشعائر الدينية 

واإلجبار عىل التعري والسجود لعلم دولة اإلمارات".10 

يف ينايـــر 2021م كشـــف تقريـــر آخر أصدرتـــه المنظمة عن معلومات بـــأن المعاملة 
الوحشية للمعتقلني يف ســـجون اإلمارات واجلماعات التابعة لها، بما فيها تعليقهم 
رأســـاً عىل عقب لســـاعات واالنتهاكات اجلنسية، وبحســـب التقرير تحققت مواطنة 
خـــالل الفـــرتة من يناير/أيار 2016 إىل أبريل/نيســـان 2020  من مـــا ال يقل عن 50 

واقعة احتجاز تعسفي و29 واقعة تعذيب منها 4 وقائع وفاة يف  سجن أبني.11 

يف يوليـــو 2020م كشـــفت صحيفـــة غارديان الربيطانية عن حجـــم االنتهاكات اليت 
يتعرض لها اليمنيون يف مراكز االحتجاز والسجون غري الرسمية، ال سيما تلك اليت 

تديرهـــا جماعات مســـلحة مدعومة من دولـــة اإلمارات، إذ أُجـــربوا عىل رشب البول 
وتعرضـــوا للرضب بالمطارق وللتعذيب اجلنيس، وبحســـب شـــهود عيان "فإن جثث 
بعـــض المعتقلـــني يف هـــذا الســـجن ألقيت يف فناء مستشـــفى قريب من ســـجن 

"حصن عطية" مديرية خنفر بمحافظة أبني جنوب اليمن".


